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Sjaak van der Leden
Ada van Wonderen (1957), dochter van een schoenenwinke-
lier aan de Nieuwendijk, wist al heel vroeg dat ze iets anders 
wilde worden dan ‘middenstander’. De kiem voor haar passie 
ligt in de thuiswerkplaats van haar vader, waar ze toen ze een 
jaar of negen was, uit een jampotje, waarvan de deksel onder 
een plank vastgeschroefd was, spijkertjes haalde, die ze met 
een hamer in het werkblad probeerde te slaan. Ze oefende net 
zo lang tot ze ze er allemaal rechtstandig helemaal ingeslagen 
had.
Materie en wat je ermee kunt doen, fascineert haar. 
Eerlijke, robuuste materialen dagen haar het meest 
uit; beeldhouwen is zwaar werk, maar daar houdt 
ze van. Ze volgde opleidingen in tekenen en beeld-
houwen en begon in 1984 te exposeren. Nu werkt 
ze meestal in steen zoals marmers, hardsteen, 
rozenkwarts, diabaas en onyx,  maar ook met 
staal, waar ze vormen uit snijbrandt en in de 
ruimte ordent. Ze laat gieten in brons, zaagt, hakt 
en snijdt in hout - bijvoorbeeld een boom hardhout 
tot pilaar getransformeerd en bovenop een boompje 
uitgesneden, titel ‘boom’ – en ze stelt matjes samen 
van lood. 
Zie haar website: www.vanwonderen.com.
Ada woont en werkt al 25 jaar in een voor-
malig krakersbolwerk, vóór de legalisatie 
bekend onder de naam ‘de Gelderse Kwade’, een 

complex van twee grachtenpanden aan de even zijde van de 
Gelderse Kade. Ze heeft haar woning op de begane grond en 
een groot atelier in het souterrain. Daar staan tientallen 
stukken natuursteen in diverse soorten en maten. Sculpturen 

en installaties staan opgeslagen onder doeken (tegen 
het hakstof). Op een paar werkbanken ruwe stukken 
steen, die in verschillende stadia van bewerking 
verkeren. Ook een enkel mislukt stuk, dat nog geen 
nieuwe bestemming heeft gevonden.
Haar werk wordt veelal via galeries aan de man/
vrouw gebracht. NIKH in Tilburg is er een, ‘de 
Galerie’ in Haarlem een andere. Beide exposeren op 
dit moment van Wonderens beeldhouwwerk. In haar 

onderhoud voorziet ze mede met lesgeven aan 
amateurbeeldhouwers bij MK24.
Het op de voorpagina afgebeelde werk is er een van de 
serie vazen die zich kenmerkt door het voorkomen 
van blad- of bloemmotief, zowel óp de vaas als ìn de 

vaas: ‘gecultiveerde natuur’. 

“Bosbouw prod.nr.0320051”

Het Zeedijkkoor zoekt mannen.
Het in 1993 opgerichte Zeedijkkoor zingt over ʼhet levenʼ op en rond de Zeedijk, de rosse buurt van 
Amsterdam. Dames van lichte zeden, hun klanten, de kroegen, het plezier en de zorgen, dit staat centraal in 
het repertoire. Veel liedjes zijn afkomstig uit de kleinkunstwereld, de teksten zijn o.a. van Jan 
Boerstoel, Lennaert Nijgh, Willem Wilmink en Drs P. Het koor staat onder professionele leiding en repeteert 
wekelijks op maandagavond in buurtcentrum De Boomsspijker aan de Recht Boomssloot.
In het gemengde koor is plaats voor TENOREN en BASSEN.Bel of mail voor meer informatie met 
Jaap Lekkerkerker: telefoon: 020 - 637 02 97, e-mail: voorzitter@zeedijkkoor.nl

BIJ DE VOORPLAAT VAN 
ADA VAN WONDEREN

Ada van Wonderen Foto: Martijn van der Molen

Advertentie



Ik heb de Amstel horen 
zingen
zegt ze zacht

de kachel is kapot
en bijna was er
brand geweest
alles is vuil
het komt nog wel

haar ogen gloeien
uit een lage mist
twee koplampen

langs wegen
op geen kaart vermeld
een eigen land
van herkomst
op de bres

we wiegen
als twee beren 
op de achterpoten
bijziend wantrouwend
klauwen
achteraf gehouden
van iets geven

zomaar
iets roven
zomaar

dit weekend
ging het bijna mis
zegt ze
en raapt haar das
haar tas, haar hoed
weer bij elkaar
de metro in
haar ijzig huis
parkieten roepen:

kelder! kelder!

ik heb de Amstel horen 
zingen
zegt ze
met de Oostenwind

Dunya

Beeld
 

Of het door de gestage regen komt of 
door de voortschrijdende en schrij-

nende tijd... Mijn zoeken bij het leven 
en in de taal gaat soms gepaard met 
enige melancholie. Laatst werd ik gecon-
fronteerd met een moment van  tijdsver-
warring met zo´n vleugje nostalgie. 
Snuffelend in een muziekwinkel viel 
mijn oog, totaal onverwacht, op de 
nieuwe CD van Chicago. Toen ik nog 
jonge jongen was, was hun muziek mij 
zeer dierbaar. Als ik ooit ergens fan van 
geweest ben dan was het van deze 
Amerikaanse popgroep. Ik dacht dat de 
band alleen nog teerde op haar prachtige 
verleden en dat ze geen nieuwe songs 
meer maakten.
Met bijna dezelfde opwinding als, pak 
um beet 31 jaar geleden, kocht ik de CD. 
Vermeldenswaard is dat ik ook alle lp´s 
van deze groep nog steeds goed bewaard 
heb. Hoewel ik, bij het afl uisteren, ook 
wel door kreeg dat ze hun mooiste 
muziek lang geleden gemaakt hebben, 
waande ik mij tijdloos en jong. Preten-
tieloos genieten.
Maar het riep ook een onvervuld 
verlangen op. Ik ging direct kijken of de 
groep op korte termijn misschien naar 
Europa zou komen voor een tour. Het 
leek mij geweldig de bandleden weer life 
te kunnen aanschouwen. Zulks was niet 
het geval. Ze treden echter wel regel-
matig door heel Amerika op. Toen viel 
mijn oog, in mijn volle huis, plotseling 
op een beeld. Ik was het half vergeten. 
Maar toen ik een knaap van zestien was 
heb ik van steen een heus beeld 

gehouwen van het 
logo van de popgroep 
Chicago.
Het heeft de tijden doorstaan en op een 
klein butsje na is het nog net zoals ik het 
maakte. Toen al dromend van het 
misschien persoonlijk aan de bandleden 
te overhandigen. Plotseling werd ik weer 
de dromer die ik soms vergeet te zijn. Als 
ik het beeld nu op internet plaats en 

Bijna was er brand geweest

Dichterspagina van Jorge Bolle

Een lege straat,
een winkelruit.
Je loopt er langs
en loopt weer terug.
Je loopt nu weg en
houdt dan in.
Je draait je om,
de pas versnelt.
Het hart van streek,
je wil het graag.

Het is te duur
te ver, te mooi.
Je neus drukt plat,
de ruit beslaat.
Er wordt gevraagd
wat kom je doen...
Je vraagt de prijs,
doet net alsof.
Je sluit de deur,
staat weer op straat.

Je loopt weer langs
opnieuw en vaak.
 
Dan word je hard,
je laat het gaan.
 
Verlangen blijft.
 
 
Jorge, 1 maart 2007

Etalageruitverlangen

probeer te verkopen aan de hoogste 
bieder... kan ik naar Amerika en een 
concert bijwonen van mijn favoriete 
band.
Ik kijk naar buiten en de zon breekt juist 
door.
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In een vorige Opnieuw is al kort aandacht besteed aan deze 
grote joods-Portugese filosoof, die op de Zwanenburgwal 
geboren is, opgroeide in de joodse buurt, waar nu het 

Waterlooplein en de Stopera zijn, en die 28 van zijn 44-jarige 
leven (1632-1677) in Amsterdam woonde. In dit artikel iets 
meer over Spinoza’s rationele verlichtingsideeën. Voor de 
meeste van zijn tijdgenoten waren die veel te radicaal, maar 
ondertussen zijn ze voor ons zo gewoon, dat we ze niet eens 
op scholen aan onze kinderen leren. Dat laatste is iets waar de 
historicus professor Jonathan Israel zich bijzonder over kan 
opwinden, terwijl hij een Engelsman is, die werkt in de V.S. 
aan de Princeton Universiteit. Hij schreef twee dikke pillen, 
met een enorme hoeveelheid overtuigende bewijzen, over de 
gigantische invloed van Spinoza’s ideeën op de Verlichting 
en dus op het ontstaan van onze huidige westerse ‘verlichte’ 
samenleving.

Zoals gezegd was Spinoza de eerste die de verlichtingsideeën 
allemaal in één sluitend denksysteem onderbracht, maar die 
waren echt niet allemaal van hem zelf. Spinoza’s Verlichting 
staat als het ware op de schouders van de klassieke Grieken, 
van de renaissance denkers, van Hobbes, Descartes en van vele 
andere (vrij)denkers. Tijdens zijn leven werd hij enorm geïn-
spireerd door zijn leermeester en grote pionier van gelijkheid 
en democratie, de uit Antwerpen afkomstige libertijnse ex-je-
zuïet Franciscus Van den Enden. 
Spinoza was helemaal geen eenzame zonderling, zoals hij vaak 
wordt afgeschilderd. Hij had een hele groep vrienden om zich 

heen, waaronder Lodewijk Meyer (1629-81), die later directeur 
van de Amsterdamse Schouwburg zou worden, en de onvol-
prezen Adriaen Koerbagh (1632-69), arts, jurist en filosoof. 
Koerbagh schreef boeken in het Nederlands waarin hij zich, 
met een voor die tijd ongekend revolutionair elan, frontaal 
tegen de wereldlijke en religieuze autoriteiten richtte. Want zij 
wilden het volk dom houden om hun eigen machtspositie te 
kunnen handhaven. Koerbagh was één van de eersten die voor 
de ‘verlichting van het volk’ door algemeen onderwijs pleitte. 
‘Het volk’ moest de machthebbers van repliek kunnen dienen, 
om uiteindelijk, in een democratie, zelf ‘de macht’ te kunnen 
vormen. Adriaen Koerbagh werd door de protestantse kerk 
verketterd en ‘gedemoniseerd’ en vervolgens door de burge-
meesters opgejaagd, gevangen genomen en veroordeeld tot 
tien jaar Rasphuis, waar hij na een jaar in 1669, op 38 jarige 
leeftijd, van ellende stierf. 
Hij is een martelaar van de Verlichting en zou postuum vol-
ledig gerehabiliteerd en als Amsterdamse held geëerd moeten 
worden. Net als Spinoza verdient hij een monument, straatna-
men en een ruime plaats in de geschiedenisboeken.
Spinoza’s Verlichting, of zoals Jonathan Israel het noemt, de 
‘Radicale Verlichting’, werd na zijn dood in 1677 uitgewerkt 

Waar denkt u aan als 
ik u vraag: Wat zijn 
belangrijkste ideeën 
waarop onze samenleving 
gebaseerd is en die het 
verdedigen waard zijn?  
U zegt dan waarschijnlijk: 
tolerantie of vrijheid 
van meningsuiting of de 
scheiding van kerk en 
staat en u noemt vast ook 
de democratie. Maar weet 
u wanneer en door wie 
deze ideeën voor het eerst 
binnen één denksysteem 
onder woorden gebracht 
werden? Het antwoord 
ligt heel dichtbij huis: 
door de zeventiende-
eeuwse Amsterdammer 
Spinoza.

De Radicale Verlichting

Haije Bouwman Spinoza

Het is puur gebazel als mensen, wanneer ze iets niet weten, 
zich beroepen op gods wil; een echt belachelijke manier om 
van hun onwetendheid blijk te geven.
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door Nederlanders als Frederik Van Leenhof,  Adriaan Bever-
land, Bernard Mandeville, door de Fransman Pierre Bayle in 
Rotterdam, de Italiaan Radicati en door Jean Meslier, Julien 
Offray de La Mettrie en Denis Diderot, waarmee we dan inder-
daad in het midden van het 18de eeuwse Frankrijk zijn aange-
komen. 
De mannen die altijd als de vaders van verlichting worden 
gezien, Newton, Locke, Leibniz en Voltaire, zijn voor Jona-
than Israel halfslachtige denkers die horen bij de ‘gematigde 
verlichting’. Zij pleitten immers allen voor een harmoni-
euze combinatie van wetenschappelijke rationaliteit en de 
‘waarheden’ van het christelijke geloof. Leibniz en Voltaire 
waren zelfs verklaarde tegenstanders van Spinoza. Meer dan 
een halve eeuw eerder had hij namelijk al geschreven dat 
filosofie en religie twee totaal verschillende zaken zijn. Hij 
vond, na het allemaal goed bestudeerd te hebben, dat religies 
absoluut geen aanspraak kunnen maken op de waarheid en 
dat hun maatschappelijke invloed daarom zoveel mogelijk 
moet worden teruggedrongen. Bij hem heeft de staat zelfs de 
volledige macht over de religie. Want de staat is, zeker in een 
democratie, de opeenhoping van échte kennis en hét systeem 
waarbinnen alle individuele belangen op een goede manier 
worden afgewogen, om het ‘Algemeen Welzijn’ te bevorderen. 

Jonathan Israel noemt acht basisprincipes van de Radicale 
Verlichting. Deze principes hebben de afgelopen eeuwen 
gestaag aan maatschappelijke invloed gewonnen, maar zijn 
eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog echt goed in grote 
delen van de westerse wereld doorgedrongen. Het pakket van 
basiswaarden van de Radicale Verlichting kan samengevat 
worden in acht hoofdpunten. 1. het goede gebruik van het 
verstand is het enige criterium voor wat de waarheid is; 2. er 
bestaan geen bovennatuurlijke activiteiten, magie, onlicha-
melijke geesten en er is geen goddelijk ingrijpen; 3. alle men-
sen zijn gelijk, qua ras, man, of vrouw; 4. de normen en waar-
den zijn seculier en universalistisch, op basis van gelijkheid, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op eerlijkheid, rechtvaardig-
heid en verantwoordelijkheid voor de zwakkeren; 5. een grote 
tolerantie en vrijheid van kritisch denken; 6. persoonlijke 
vrijheid van levensstijl en seksueel gedrag tussen volwassenen 
die hiermee instemmen, terwijl de waardigheid en de vrijheid 
van ongetrouwde en homoseksuele mensen beveiligd wordt; 
7. in het openbare leven: vrijheid van meningsuiting, kritiek 
op politici en vrijheid van de pers; 8. de democratische repu-

bliek als de meest legitieme vorm van politieke organisatie.
Ondanks het eeuwenlange religieuze verzet, dat trouwens nog 
steeds voortduurt, hebben deze ideeën er voor gezorgd dat we 
nu in het westen leven in een op wetenschappelijke rationa-
liteit gebaseerde seculiere, tolerante, democratische samenle-
ving, met de normen en waarden die daar bij horen. Die nor-
men en waarden zijn ontstaan juist ondanks het eeuwenlange 
christelijke verzet. Dat christenen tegenwoordig het recht op 
onze normen en waarden claimen is dus compleet absurd, 
want ze hebben de totstandkoming daarvan eeuwenlang te 
vuur en te zwaard bestreden. 

Spinoza heeft deze principes op de één of andere manier al 
rond 1660 geformuleerd. Hij had zich aan het begin van zijn 
filosofische zoektocht de vraag gesteld: hoe kan ik echt geluk-
kig zijn? Dit was de hoofdvraag waarop hij met zijn filosofie 
een antwoord zocht: hoe kunnen mensen echt gelukkig 
worden en vervolgens, in welk soort samenleving kunnen de 
meeste mensen het gelukkigst zijn? Het stellen van deze vraag 
was in zijn tijd al uiterst revolutionair want je werd geacht 
het religieuze antwoord daarop al te weten: je wordt gelukkig 
als je gelooft wat er in de heilige boeken staat en doet wat de 
rabbijn, pastoor, imam of de dominee zegt. Spinoza begon 
helemaal opnieuw. Hij geloofde op voorhand nergens in en 
hij wilde het helemaal met zijn verstand doen, want dat is 
immers het beste dat we als mensen hebben. Een van de eerste 
teksten die hij schreef heet dan ook ‘Verhandeling over de 
verbetering van het verstand’.
 Hij kwam met zijn verstand al vrij snel tot de conclusie dat 
de hele wereld in feite een groot systeem is: één substantie die 
een oneindige hoeveelheid variaties heeft. Een bewijs hier-
van is bijvoorbeeld dat een levend organisme na miljoenen 
jaren kan veranderen in een steen. Spinoza vatte het allemaal 
samen met de term ‘de Natuur’. De mens is met het lichaam 
een onderdeel van de wetten die de natuur besturen, net als 
stenen, planten, dieren en planeten; een eeuwig en oneindig 
proces van oorzaak en gevolg. De mens staat niet, zoals bij veel 
religies, als een soort koning van de schepping, centraal in de 
natuur. 
In Spinoza’s denksysteem is er absoluut geen bovennatuurlijk 
ingrijpen, zijn er geen geesten, engelen, duivels en wonderen. 
Hij verwijst de hele bijgelovige santenkraam naar de prullen-
bak, want alles verloopt volgens de eeuwige onveranderlijke 
wetten van de natuur. 

Alles in de natuur is gelijkwaardig, niets is belangrijker dan 
het andere en de mens is voor Spinoza maar een klein nietig 
onderdeeltje van dit eeuwigdurende geheel. Het enige verschil 
tussen een mens en een paard is dat het paard gelukkig is als 
het helemaal ‘paard’ kan zijn en dat de mens gelukkig is als 
hij/zij volledig ‘mens’ kan zijn en zichzelf zoveel mogelijk kan 
ontplooien, of verwerkelijken. Je kunt dan worden wat je in 
potentie al bent. Als iedereen daar de kans voor krijgt en dus 

Het is niet het doel van de staat om de mensen van redelijke 
wezens tot beesten of automaten te maken, maar wel om 
hen in staat te stellen om hun lichamelijke en rationele 
vermogens ongehinderd te ontwikkelen en in vrijheid hun 
verstand te gebruiken.
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zijn/haar hersens gebruikt, dan zijn we ook het meest voorde-
lig voor elkaar. Want, zegt Spinoza, ‘geen mens is een grotere 
hulp voor zijn medemens dan de mens die zijn/haar verstand 
gebruikt’. 
De normen en waarden of de ethiek die uit deze ideeën voor-
komt zijn rationeel en universalistisch en gebaseerd op ge-
lijkheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid voor de 
medemens. Als religieuze mensen dus beweren dat je zonder 
religie geen normen en waarden of ethiek kunt hebben dan is 
dat uiterst misleidend. 
Mensen zijn voor Spinoza en de andere radicale verlichters 
allemaal gelijk, maar we zijn ook allemaal verschillend, bij-
voorbeeld van karakter, van smaak en van seksuele voorkeur. 
Voor de radicale verlichters heeft iedereen volledig het recht 
om te leven zoals hij/zij wil, of liever, moet willen, want dat je 
bijvoorbeeld met een bleke huid geboren wordt of dat je gay 
bent, is helemaal geen keuze. Iedereen wil zijn wat hij/zij ‘is’ 
en als je elkaar daar verder vrij in laat, dan draagt je daarmee 
bij aan het ‘netto nationaal geluk’. 

Als we zoveel mogelijk ons verstand moeten gebruiken bete-
kent dat ook dat iedereen de vrijheid moet hebben om te den-
ken wat hij/zij wil en dat er een grote tolerantie moet zijn voor 
andersdenkenden die kritiek hebben op de bestaande orde. 
Iedereen moet ook de kans krijgen om zijn of haar mening te 
geven in de publieke sfeer en om via de media kritiek te heb-
ben, bijvoorbeeld op politici. Want om goed te kunnen bepa-
len wat in ons gemeenschappelijk belang is, moeten zoveel 
mogelijk alle meningen gehoord worden. Zolang mensen al-
leen tegen elkaar strijden met woorden en niet de basisprinci-
pes van de samenleving willen aantasten, is dit niet schadelijk, 
maar juist een welkome bijdrage. Want alleen zo kunnen we, 
na een gedegen afweging, vaststellen wat echt goed is voor het 

individueel- en het algemeen welzijn.
Hiermee zijn we als vanzelf uitgekomen bij de beste politieke 
organisatievorm, de democratische republiek. Voor Spinoza 
is de democratische republiek het meest legitieme politieke 
systeem, omdat hierin de meest rationele afwegingen gemaakt 
kunnen worden. Een koning of een koningin die macht heeft, 
alleen door het toeval van geboorte, past daar natuurlijk hele-
maal niet in (waarmee niets ten nadele van onze gewaardeerde 
koningin en haar sympathieke opvolger gezegd wil zijn). 
Spinoza gaat er van uit dat, als mensen allemaal hun verstand 
goed gebruiken en hun emoties goed onder controle heb-
ben, dat ze dan het liefst samen willen leven in een seculiere, 
democratische republiek, omdat die aan iedereen het meeste 
geluk te bieden heeft. Waarmee we terug zijn bij Spinoza’s uit-
gangsvraag; Hoe kan ik samen met anderen gelukkig worden? 

Hierboven is zijn antwoord beschreven en het is dus heel 
misleidend om te beweren, zoals het CDA onlangs in een pu-
blicatie deed, dat je ‘zonder geloof geen democratie’ kunt heb-
ben. Zelf zou ik eerder zeggen: Hoe meer geloof, hoe minder 
democratie.
Dat Spinoza’s ideeën enorm aansloegen bij latere vrijdenkers 
bewijst de lijst van beroemdheden die zich zijn navolgers 
noemden: Goethe, Hegel, Marx, Nietsche, Einstein en ook 
onze eigen Thorbecke en Multatuli. In dezer dagen mogen we 
twee Nederlanders van even verschillende politieke overtui-
ging tot de spinozisten rekenen, te weten Frits Bolkestein en 
Job Cohen.

Over al deze onderwerpen en nog veel meer, wil de Amsterdamse 
Spinoza Kring samen met u een gespreksgroep van acht avonden 
oprichten in het Pintohuis. 
Meer informatie www.AmsterdamseSpinozaKring.nl/nieuws

Thea Oldeman – van 
Wittmarschen
Ik ben geboren in 1937 op de 
Kleersloot boven de smederij 
van mijn opa. 
Opa en Opoe woonden boven 
ons en daarom heette opoe 
‘opoe boven’, ‘opoe nieuwe 
huis’ was mijn moeders moe-
der. In die tijd zal ze wel een 
nieuw huis gekregen hebben, 
daarom haar naam.

Wij verhuisden naar de Recht 
Boomssloot, ik was vier jaar, 
en toen ik ongeveer twaalf 
jaar was werd mijn vader baas 
van de smederij en wij kwa-
men weer naar de Kleersloot 
op de woning van opa en 
oma. Zij verhuisden naar 

Bussum. Vandaar misschien 
dat we toen oma moesten 
zeggen?
Boven de smederij wonen, dat 
hield in dat je de hele dag las-
sen, hameren en zagen hoor-
de. De smederij werd bevoor-
raad door de firma Bernet. 
Met een grote vrachtauto 
werden de H-balken, T-bal-
ken en andere ijzeren staven 
aangevoerd. De smederij liep 
van de Kleersloot door naar 
de Dijkstraat waar de auto 
stopte en het ijzer werd uitge-
laden. Dat wil zeggen, de bal-
ken werden op straat geflik-
kerd met alle lawaai van dien 
en het geschreeuw van mijn 
vader erboven uit hoe het 
moest, want hij was de baas. 

Weet wel dat de hele buurt 
was bezaaid met bedrijfjes. Ik 
denk nu aan Degenhard op 
de Krom Boomssloot, die iets 
deed met zuren voor de indu-
strie. Bij ons in het pand zaten 
een stoffeerder en een meu-
belmaker. Ook was er in de 
Dijkstraat een bedrijf met veel 
bakfietsen, voor de verhuur, 

en verderop in de buurt een 
hoefsmid en een glasblazerij. 
Al met al, lawaai en stank.

Ik loop daar nu vaak aan te 
denken dat niemand, en de 
buurt was dichtbevolkt, hier 
ooit iets van zei. Het hoorde 
erbij. Sindsdien is de buurt 
veranderd, natuurlijk. Toen 
hoorde het slaan van de 
Zuiderkerkstoren gewoon tot 
de vele dagelijkse en nachte-
lijke geluiden. Maar een tijd 
geleden is besloten de klok 
niet meer ’s nachts te laten 
slaan. Zo jammer. Ik mis het 
nog steeds en als ik soms ’s 
nachts wakker lig verlang ik 
terug naar het tellen van de 
slagen.

Overpeinzing
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O
nopvallend in één van 
de gebouwen van het 
oude Binnengasthuis 

is de poëziewinkel Perdu. 
De winkel is gevestigd op de 
Kloveniersburgwal 86 vlakbij 
de doorgang van het Binnen-
gasthuisterrein naar de brug 
richting Staalstraat. De win-
kel is een onderdeel van de 
Stichting Perdu, een gesub-
sidieerde instelling die valt 
onder het kunstenplan van 
de Gemeente Amsterdam. 
De twee andere onderdelen 
zijn de uitgeverij en de the-
aterzaal. De poëziewinkel is 
zes dagen per week open van 1 tot 6 uur 
en wordt gerund door vrijwilligers. In 
de zomermaanden juli en augustus zijn 
er geen programma’s in de theaterzaal, 
maar de boekhandel is wel geopend. Er 
is één betaalde kracht, zakelijk coördi-
natrice Willemijn Lamp. Met haar en de 
aanwezige vrijwilligers Tina Martini en 
Fien Volders heb ik een gesprek. Wat mij 
vooral opvalt is hoe enthousiast iedereen 
spreekt over het fenomeen Perdu.

Geschiedenis
Perdu is in een ver verleden in 1982 in 
Antwerpen begonnen en was een initi-
atief van Chris Keulemans, die later di-
recteur van De Balie is geworden. In die 

tijd heette de boekwinkel ‘De Verloren 
tijd’ en was ze niet speciaal gericht op 
poëzie. Die naam was regelrecht afgeleid 
van het bekende werk van Proust  ‘A la 
recherche du temps perdu’. In eerste in-
stantie vestigde de boekwinkel zich in de 
Gerard Doustraat in Amsterdam, daarna 
in de Kerkstraat. Onder andere Xandra 
Schutte, die later hoofdredacteur werd 
van Vrij Nederland, was betrokken bij 
Perdu als redactielid. Daar begonnen ook 
bijeenkomsten onder de naam ‘De Avon-
den’, waar gepraat werd over literatuur 
en poëzie. De groep rondom Perdu  - in 
die tijd werd de naam ‘De Verloren tijd’ 
veranderd in Perdu - werd steeds groter. 
Deze avonden werden en worden nog 

steeds aangekondigd in de 
maandelijkse periodiek on-
der de naam De Fraktie. Van-
uit de Kerkstraat verhuisde 
de boekwinkel in 1993 naar 
de Kloveniersburgwal. Vanaf 
die tijd richtte ze zich voor-
namelijk op poëzie.

Goede locatie
Willemijn Lamp: “Vanwege 
de centrale locatie van Perdu 
vlakbij de universiteit mid-
den in de stad is het een 
soort culturele hang-out ge-
worden voor een ieder die 
poëzie, literatuur en beel-

dende kunst een warm hart toedraagt. 
Elke vrijdagavond om 20.30 uur vindt 
er in de theaterzaal achter de winkel een 
optreden plaats dat toegankelijk is voor 
publiek. Soms wordt er een debat gehou-
den of een discussie gevoerd over een be-
paald onderwerp, maar soms ook krijgt 
iemand een opdracht om iets te maken 
aan de hand van een gerichte vraag. Deze 
avonden zijn met name ook bedoeld om 
debutanten de gelegenheid te geven voor 
het voetlicht te treden. Vaak wordt er tot 
diep in de nacht nagepraat en vormen 
deze avonden een inspiratiebron voor 
veel mensen met ambities op het literai-
re vlak. Om een goede programmering 

De Poëziewinkel Perdu
Een culturele hang-out voor schrijvers, dichters en andere geïnteresseerden

Antje Postma

Perdu, Willemijn, foto’s Sjaak van der Leden

vervolg op pagina 11
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Els Agtsteribbe

Ook dit jaar is er weer de herdenking van 
de vier kinderen die tijdens de tweede 
wereld oorlog op de Nieuwmarkt zijn 
doodgeschoten, en wel  op 12 april.
Tegelijk herdenken we dan al degenen 
uit onze buurt die de oorlog niet over-
leefden. Ook aan de mensen die door 
hun verzet hebben bijgedragen aan het 
overleven van medeburgers denken wij 
op deze dag met veel eerbied.
In 1995 werd ter nagedachtenis aan de 
vier kinderen een plaquette onthuld aan 
de gevel van gebouw Flesseman. Deze 
werd nog hetzelfde jaar door de twee 
buurtscholen, de Sint Antoniusschool en 
De Witte Olifant, geadopteerd. De kinde-
ren uit de hoogste groepen nemen ieder 
jaar actief deel aan de herdenking door 
lessen op school en door gedichten te 
maken die worden voorgedragen op 12 
april.

De herdenking vindt plaats om 11.00 uur 
in het Centrum van ouderen Flesseman. 
Hierna worden bloemen gelegd bij de 
plaquette aan gevel van het gebouw en 
zullen kinderen ballonnen oplaten. Het 
12 april Comité hoopt dat  bij de herden-
king veel buurtbewoners aanwezig zijn.

Herdenking op de Nieuwmarkt

te waarborgen is een kundige redactie 
in het leven geroepen die elke maandag-
avond vergadert. Daarin zitten ongeveer 
acht mensen in met uiteenlopende disci-
plines. Ze hebben één gemeenschappe-
lijke noemer, namelijk liefde en interesse 
voor kunst en poëzie ‘in de breedste zin’.
Aanstormend nieuw talent krijgt bij 
Perdu de gelegenheid zichzelf op het po-
dium te presenteren. Zo wordt bijvoor-
beeld naar aanleiding van het program-

maboekje van ’Vers van het Mes’ een 
bundel samengesteld met daarin werk 
van nieuw dichterstalent. Dit gaat naar 
uitgeverijen, die aldus in de gelegenheid 
worden gesteld nieuw talent aan te bo-
ren. Zo fungeert Perdu als een soort voor-
portaal voor debutanten. Verder verzorgt 
Perdu in samenwerking met uitgeverij 
Cossee elke derde zondag van de maand 
een middag waar bekende dichters en 
schrijvers voordragen uit nog ongepu-
bliceerd werk. Zo af en toe is Perdu ook 
met een eigen stand met dichtbundels te 
vinden op festivals zoals Poetry Interna-
tional.

Poëziewinkel
In de poëziewinkel vind je dichtbundels 
van alle bekende dichters van pakweg de 
laatste twintig jaar. Bovendien tref je er 
bundels aan van mensen die hun werk in 
eigen beheer hebben uitgegeven. Dit zijn 
vaak echte kleine kunstwerkjes, zoals bij-
voorbeeld de bundel ‘Uit de eerste hand’ 
van Jeanne Wesselius, de bundel ‘Suecia’ 

van de Spaanse Alejandra Szir en ‘Naar 
de vrouwen bewegen’ van Riek Vilters. 
In principe kan men ze er maximaal een 
half jaar neerleggen. 
Perdu verkoopt ook affiches, T-shirts met 
opdruk, poëziekaarten en gedichten in 
de vorm van kussenslopen van uitgeve-
rij Plint en enkele literaire tijdschriften 
zoals het blad ‘Schrijven’. Ook is er een 
kleine collectie antiquarische dichtbun-
dels beschikbaar voor de verkoop.
De kleinschaligheid maakt dat Perdu 
boeken niet direct via het Centraal Boek-
huis kan betrekken, maar dat een bundel 
die niet in voorraad is bij de uitgever zelf 
moet worden besteld. Dat duurt meestal 
iets langer, maar wie iets echt wil heb-
ben, heeft dat er graag voorover.

Kortom, ik kan iedereen die nog niet 
op de hoogte is van het bestaan van de 
poëziewinkel en de initiatieven van de 
stichting Perdu aanraden een keer langs 
te gaan op de Kloveniersburgwal 86. De 
winkel is zeker een bezoekje waard.

Perdu
vervolg van pagina 9

Foto: SvdL
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D
it bracht mijn aandacht naar de Ar-
meense Apostolische Kerk in onze 
buurt. Er zijn twee Armeense kerken 

in Nederland, één in Almelo en de onze, 
aan de Krom Boomssloot, gebouwd in 
1714. Voor mijn gevoel bestaat er hier-
door verband tussen Armeniërs en onze 
buurt.
Armenië was ooit een onafhankelijke 
staat, begrensd door de Kaukasus en het 
noordoostelijke deel van Klein-Azië. De 
herkomst van de Armeniërs is ondui-
delijk, zij worden ondergebracht bij de 
Kaukasusvolkeren. De vallei van Araks 
en het plateau van het Van-meer vormen 
het belangrijkste woongebied, dat tussen 
1270 en 850 voor Christus een konink-
rijk vormde, dat wel het rijk Van werd 
genoemd. De benaming Armenië komt 
voor het eerst voor in teksten uit de tijd 
van de Perzische koning Darius I, onge-
veer 520 v. Chr. Armenië werd onafhan-

kelijk na de dood van Alexander de Gro-
te in 323 v. Chr., die Perzië had veroverd. 
In de jaren daarna is het gebied talloze 
malen ver- en heroverd door omringen-
de volkeren. Vroeg in de vierde eeuw na 
Christus regeerde koning Tiridates IV 
over Armenië. Hij bekeerde zich in het 
jaar 301 tot het christendom en maakte 
van zijn geloof de staatsgodsdienst. Dat is 
tot op heden zo gebleven. Na de bekering 
gingen, door de eeuwen heen, de verove-
ringen gewoon door. Eerst door Byzantij-
nen, daarna Arabieren, toen Seltsjoeken 
(een Turks volk), en tenslotte Mongolen. 
In 1454 verdeelden het Ottomaanse Rijk 
en Perzië Armenië onder elkaar. In 1828, 
na de Tweede Russisch-Iraanse Oorlog, 
werd Perzisch Armenië in het Russische 
Rijk opgenomen.

Ottomaanse Rijk
Het Ottomaanse Rijk, ook Turkije ge-
noemd, is ontstaan toen in 1281 na 
Christus de Seltsjoek Osman I een klein 
emiraat in het noordwesten van Klein-
Azië veroverde. Van daaruit begon hij de-
len van het Byzantijnse Rijk in te nemen. 
Zijn opvolgers gingen hiermee verder en 
aldus werd het Ottomaanse Rijk een we-
reldrijk tussen de 14de en de 20ste eeuw. 
Het zou een enorm gebied gaan beslaan 
in Noord-Afrika, Azië en Europa.
Eind 19de en begin 20ste eeuw raakte het 
Ottomaanse Rijk, verzwakt door opstan-
den en oorlogen, al zijn Europese bezit-
tingen kwijt. In 1908 kwam een groep 
officieren in opstand, die zich Jonge Tur-
ken noemden; zij namen de macht over. 
In het Turkije waar die Jong-Turken van 
droomden, onder één islamitische cul-
tuur, was geen plaats voor Armeniërs en 
andere niet-Turkse volkeren.
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uit-
brak, koos Turkije de zijde van degenen 
van wie het teruggave van de verloren 
gebieden verwachtte: Duitsland, Oos-
tenrijk/Hongarije en Bulgarije. Hierdoor 
raakte het in oorlog met de Entente: Rus-
land, Engeland en Frankrijk. De in Tur-
kije levende Armeniërs hingen inmid-
dels nog steeds grotendeels het Armeens-
orthodoxe christendom aan. In 1893 en 
1895 kwamen zij in opstand tegen de 

De Armeense Kerk
aan de Krom Boomssloot

Armenië kwam de laatste tijd vaak in het nieuws. Op 18 
november 2006 ontving de Turks-Armeense journalist Hrant 

Dink in Den Haag uit handen van burgemeester Deetman 
de Oxfam Novib Pen Award. Dat is een onderscheiding voor 

schrijvers die door autoriteiten vervolgd worden om hun 
publicaties. Op 19 januari 2007 werd hij in Istanbul op straat 

vóór zijn kantoor doodgeschoten. Een paar weken geleden 
heeft Koningin Beatrix een staatsbezoek gebracht aan Turkije, 

waarbij ook de Armeense kwestie is genoemd.

Henk Oldeman

Gevelsteen Koningsstraat 27. foto: SvdL
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islamitische Ottomanen, omdat ook zij 
naar onafhankelijkheid verlangden. Er 
waren immers al zoveel gebieden vrij ge-
worden. Die opstanden werden gevolgd 
door pogroms, waarbij vele tienduizen-
den Armeniërs de dood vonden. De Eer-
ste Wereldoorlog leek een nieuwe kans 
om onafhankelijk te worden. Armeense 
leiders sloten daartoe verdragen met de 
Engelsen en de Russen. Het Russische le-
ger kreeg er zodoende zeven Armeense 
vrijwilligersbrigades bij in 1915 en vocht 
de Kaukasuscampagne uit met de Otto-
manen. In het voorjaar van 1915 stond 
het Ottomaanse rijk onder dreiging van 
de Geallieerden bij de Dardanellen, de 
Russen in het oosten van Anatolië en de 
Engelsen die oprukten naar Bagdad. Het 
was een tijd van veel wederzijds geweld.

Verdrijving
Als reactie werden op 24 april 1915 hon-
derden tot enkele duizenden leden van 
de Armeense elite (de genoemde aantal-
len variëren) zonder proces vermoord 
in Istanbul. Deze dag wordt nog altijd 
herdacht door de Armeniërs als het be-
gin van wat voor hen de volkerenmoord 
heet. Hierna besloot het Ottomaans re-
gime officieel alle Armeniërs, behalve 
bepaalde categorieën, te deporteren naar 
Syrië, dat toen nog deel uitmaakte van 
het Rijk. De verdrijving kwam op gang in 

1915 en eiste veel slachtoffers. Turkse his-
torici spreken van 200.000 tot 500.000, 
Armeense en westerse historici houden 
het op 600.000 tot 1.500.000 doden.

In 1918 werd het onafhankelijke Arme-
nië gesticht. De noordoostelijke provin-
cies van het Ottomaanse Rijk werden 
daaraan toegevoegd. In 1920 werd Ar-
menië veroverd door het Rode Leger en 
bij de Sovjet-Unie gevoegd. In 1990 werd 
Armenië onafhankelijk van de Sovjet-
Unie.
Dit historische overzicht is verre van vol-
ledig. Ik heb het zo kort mogelijk gehou-
den, maar het is noodzakelijk voor een 
goed begrip van de achtergrond van het 
Armeense volk.

Armeense Kerk
Wat de ontstaansgeschiedenis van de 
Armeense kerk in Amsterdam betreft, 
de eerste Armeniërs zijn omstreeks 1627 
hier aangekomen. Het waren kooplieden 
afkomstig uit Perzië. Dezen zijn waar-
schijnlijk maar kort gebleven, maar van-
af 1650 worden regelmatig Armeniërs in 
notariële aktes vermeld. De reden van 
hun verblijf hier was dat het rond 1630 
verboden werd om met vreemde sche-
pen goederen uit Turkije en Perzië in de 
Republiek Holland in te voeren. Om hun 
belangen te beschermen gingen Arme-

niërs Hollandse schepen bevrachten en 
vertrokken andere Armeniërs zelf naar 
Amsterdam. In die tijd hadden Frankrijk 
en Engeland zelfs nog strengere bescher-
mende importmaatregelen. Hierdoor 
werd Amsterdam nog aantrekkelijker als 
handelscentrum voor Armeense kooplie-
den. Tussen 1660 en ’70 verbleven 66 Ar-
meniërs in Amsterdam, in 1715 waren er 
71. Ze voerden ruwe zijde en edelstenen 
in, ook Turks garen, kameelhaar, geiten-
haar, krenten, vijgen, rijst en koffiebo-
nen. Leids laken, linnen, trijp en meu-
bels in Hollandse stijl voerden ze uit.

Er is van 1660 tot 1718 ook een Armeen-
se boekdrukkerij geweest in onze buurt. 
Daar zijn, in totaal, ongeveer 53 titels 
gedrukt, onder andere de eerste gedrukte 
bijbel in de Armeense taal, in 1666. Ver-
dere documenten betreffen een inventa-
rislijst uit 1703 van een Armeense schuil-
kerk in de Koningsdwarsstraat en een 
akte uit 1714 die veertig handtekeningen 
bevat van intekenaren voor de bouw van 
een Armeense kerk. De gevelsteen op de 
kerk draagt dan ook het jaartal 1714. De 
kerk had twee verdiepingen. Na 1856, 
men weet niet precies wanneer, is er 
een derde op geplaatst. In de Konings-
straat, tegenover de metro-ingang, staat 
een huis uit 1765 met een gevelsteen 
waarop Armeense letters voorkomen; 

Gravure: Interieur in vroeger tijden.  Afb. Uit het archief van de Armeense kerk
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daarin heeft de Armeense priester Johan-
nes di Minas gewoond. Priesters waren 
onder andere getuige bij transacties en 
wikkelden de schulden van overleden 
kooplieden af.

Uit notariële aktes blijkt dat van 110 Ar-
meniërs er 71 wonen in de wijken 10, 11 
en 12, ten Oosten van de Nieuwmarkt. 
Genoemd worden Kromme Waal, Ko-
ningsstraat, Recht Boomssloot en Krom 
Boomssloot. De verklaring voor dat re-
latief grote aantal is dat in een verorde-
ning van 1591 dit gebied, net buiten de 
oude stadsmuren, aangewezen was als 
vestigingsplaats voor zijdeververijen. De 
kelders en zolders van de Armeniërs de-
den ook dienst als pakhuizen en de daar 
opgeslagen balen zijde werden gewogen 
op de waag op de Nieuwmarkt. Pas na 
1750 steeg het percentage Armeniërs  dat 
in andere wijken buiten de stadsmuren 
woonde.

Hrant Dink
Als ik mij verdiep in de persoon van 
Hrant Dink en zijn lot, komt een gevoel 
van bewondering en ook van droefheid 
in me op. Hij was journalist, prominent 
lid van de Armeense gemeenschap in 
Turkije, en had de Turkse nationaliteit. 
Zijn streven was om een verzoening te-
weeg te brengen tussen zijn volk, de Ar-
meniërs, en de Turken. Bij de Armeniërs 
bestond een diepe haat tegen de Turken, 
die voortkwam uit de vervolgingen die 
zij als christelijke minderheid in een is-
lamitisch land te lijden hebben gehad. 
Dinks gedachte was “Die haat brengt ons 
niets positiefs, integendeel, ons bloed 

wordt daardoor vergiftigd. Wanneer wij 
ons van die haat los kunnen maken, 
komt er potentie vrij om ons te richten 
op de ontwikkeling van onze eigen staat 
Armenië”. Hij drong er bij de Turkse re-
gering op aan te erkennen dat tijdens de 
Eerste Wereldoorlog genocide van het 
Armeense volk had plaatsgehad. Het ge-
volg daarvan was echter dat hij veroor-
deeld werd wegens belediging van de 
Turkse identiteit. 

De berichtgeving over zijn proces bracht 
veel publiciteit teweeg. Hij werd verkeerd 
geciteerd, ook op internet. De geschrif-
ten op internet worden niet op juistheid 
getoetst, wie zal dat ook doen, en zo kon 
het bericht verder verspreid worden dat 
Dink had gezegd dat “Turks bloed giftig 
is”. Een jammerlijke vergissing: Dink 
had gesproken over “ons” bloed, het Ar-
meense, dat door haat vergiftigd werd, 
en juist nìet het Turkse. Zo kon het ge-
beuren dat een zeventienjarige jongen 
dat foute bericht las, zichzelf en mogelijk 
ook zijn land beledigd waande en Dink 
in blinde woede op straat doodschoot.

Zijn daad werd door beveiligingscame-
ra’s vastgelegd. Die beelden werden op 
de televisie uitgezonden en de dader 
werd door zijn eigen vader herkend en 
bij de politie aangegeven. Wat een trieste 
bijzonderheid, bij het verdrietige feit dat 
een wijs man, die niet gemist kon wor-
den, om zo’n onnozel misverstand het 
leven moest laten. Dit alles is natuurlijk 
bekend uit het nieuws van de laatste tijd, 
maar het leek me nuttig om het toch 
even aan te halen. Ik was ook nog ver-
vuld van dit drama, toen ik op een zon-
dag naar de Armeense kerk liep om te 
vragen of ik met iemand daar een praatje 
mocht houden. Meneer Dikran Migdesy-
an, voorzitter van de kerkenraad, was be-
reid mij later die week te woord te staan. 

Angst
Bij dat gesprek was mijn eerste vraag, wat 
de moord op Hrant Dink betekent voor 
de gemeenschap hier. Dikran: “Heel veel. 
Wij hebben hem uiteraard in de afgelo-
pen weken veelvuldig herdacht. De eer-
ste zondag nadat het gebeurd was heb-
ben we een officiële herdenkingsdienst 
gehouden. Die zullen we op 4 maart nog 
eens herhalen, omdat er dan zes weken 
voorbij zijn. De moord op Hrant Dink 
betekent dat de mensen tòch weer de 
angst hebben gevoeld van 1915. Want 
alles eromheen, de wijze waarop het ge-
beurd is, de uitingen van de mensen, is 

natuurlijk niet anders dan toen op 24 
april 1915 in Istanbul een groot aantal, 
enkele honderden, vooraanstaande Ar-
meniërs zijn opgepakt, artsen, schrijvers, 
journalisten, geleerden, maar ook sim-
pele mensen die een leidersrol zouden 
hebben kunnen vervullen. Mede dank-
zij het werk van Hrant Dink was in de 
afgelopen jaren een voorzichtige hoop 
bij mensen ontstaan dat misschien tòch 
sommige dingen bespreekbaar waren in 
Turkije, iets samen te doen, al was het 
alleen maar het simpele feit dat je daar 
mocht zijn. Zonder grote uitspraken, po-
litieke claims, los daarvan, dat je daar ge-
woon op straat mocht lopen, dat je daar 
door de meerderheid werd geaccepteerd 
als iemand van een minderheid die daar 
ook recht op wonen had. Hrand Dink 
was daarvan een voortrekker, hij zei, 
nee, ik ga niet weg, ik blijf hier, ik ben 
hier geboren, ik heb net zoveel rechten 
als alle andere mensen die in dit land ge-
boren zijn. Ik heb hetzelfde paspoort en, 
grondwettelijk gezien, moet ik ook mijn 
rechten krijgen.”

Armeniërs in Nederland
Op mijn vraag hoeveel Armeniërs nu in 
Nederland wonen, antwoordt Dikran: 
“Ik moet dat misschien een beetje uit-
leggen. De Armeense gemeenschap hier 
is in totaal op het ogenblik zo’n 15.000 
mensen. Er zijn verschillende immigra-
tiegolven geweest. Tot de oudste groep, 
begin 1600, behoren uiteraard degenen 
die deze kerk hebben opgericht. Dus Ar-
meniërs uit Perzië, vandaar dat deze kerk 
ook lange tijd Perzische kerk is genoemd. 
Dat waren handelaren. Veel later is die 
groep geassimileerd, verdwenen, wegge-
trokken misschien naar andere plaatsen. 
Daardoor waren er rond 1850 geen leden 
meer van de Armeense gemeenschap. 
In 1856 is de kerk verkocht, na veel ge-
zoek wie de rechtmatige eigenaar was. 
Het geld is naar Armenië gegaan, naar de 
Katholicos, de hoogste autoriteit van de 
Armeense kerk. Bijna honderd jaar later 
arriveerde een klein aantal Armeniërs uit 
Nederlands Indië.

Rond 1950 kwamen de eerste Armeniërs 
uit Turkije hier naar toe. In de jaren ze-
ventig werden dat er veel, tot zo’n beetje 
de jaren tachtig. De eersten waren eigen-
lijk de gastarbeiders uit Turkije, daar kwa-
men ook Armeniërs mee. Maar in de ja-
ren tachtig kwamen ze ook om politieke 
redenen naar Nederland. Omdat de situ-
atie in Turkije toen heel erg onstabiel en 
onveilig voor hen was. Dat was de groot-

Advertentie
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ste groep vluchtelingen en dat is eigenlijk 
in de laatste jaren de kerngroep geweest. 
Die hebben zich rond een paar grote ste-
den gevestigd, Amsterdam, Amersfoort 
en Almelo. Er waren textielarbeiders en 
textielhandelaren bij, die hebben in Al-
melo emplooi gevonden. Ik weet niet 
wie de eerste daar is geweest. En daarna 
spelen familiebanden natuurlijk ook een 
rol om bij elkaar te gaan wonen.

In de jaren na de Iraanse revolutie en 
de problemen in het Midden Oosten, in 
Irak, hebben wij een grote stroom men-
sen gehad uit die gebieden. Syrie, Irak, 
Iran. Toen de ayatollahs aan de macht 
kwamen, heeft de Armeense gemeen-
schap toch wel wat angst gehad en zijn er 
veel het land uitgegaan. Dat is één rode 
draad in het gedrag van de Armeniërs, 
de angst die de genocide heeft achterge-
laten bij de mensen. De laatste instroom 

die we hebben gehad zijn de mensen uit 
Armenië zelf. Na het onafhankelijk wor-
den van Armenië van Sovjet Rusland zijn 
heel veel mensen hun geluk gaan zoe-
ken in het buitenland, om economische 
redenen. Dat waren er rond 5000 en zo 
komen we op een totaal nu van 15.000 
Armeniërs in Nederland.”

Kerkgebouw
Ik vraag hoe het kerkgebouw weer in 
handen van de Armeniërs is gekomen. 
Dikran: “Het is in 1987 gekocht door de 
Armeense gemeenschap onder leiding 
van de heer Kinebanian, tapijthandelaar 
aan de Heiligeweg. Die was goed geïnfor-
meerd en wist dat het gebouw te koop 
was. In 1989 is het in gebruik genomen 
als kerk. Alleen, zo’n gebouw, dat rijks-
monument is, moet ook naar behoren 
onderhouden worden. En helaas, moet ik 
wel bekennen, hebben we de laatste tien 

jaar niet voldoende kennis en middelen 
gehad om daar voor te zorgen. Daardoor 
zijn er op dit moment wat verzakkingen 
in de fundering, waardoor de scheuren in 
de buitengevel zijn ontstaan. De laatste 
inspectie van Bouw- en Woningtoezicht, 
enkele maanden terug, heeft aangegeven 
dat er geen gevaar is, maar wel achterstal-
lig onderhoud.”

Renovatie
“Het nieuwe bestuur, gekozen in mei 
2006, heeft zich als eerste ten doel gesteld 
om het gebouw te renoveren. Inmiddels 
hebben wij daarvoor contact opgenomen 
met een architect, die thuis is in histori-
sche gebouwen in Amsterdam. We heb-
ben aannemers gevraagd om offerte uit 
te brengen. Er is een lijst van benodigde 
renovatiewerkzaamheden, dus we hopen 
dat we in 2007 een begin kunnen maken 
met de renovatie. De moeilijkheid is de 
financiering, uiteraard. De renovatie kost 
toch wel een kleine miljoen euro. Het is 
natuurlijk wel mogelijk om wat subsidie 
te krijgen, omdat het gebouw een rijks-
monument is, en ook een kerk, maar dan 
praten we over zo’n dertig procent en het 
is ook nog de vraag wanneer dat komt. 
Dus we moeten toch het meeste zelf be-
talen.”

Gebruik
“We zijn ook aan het discussiëren over 
het gebruik van het gebouw. Het zal niet 
alleen meer als kerkruimte gebruikt wor-
den, we denken ook aan een museum-
functie. De Armeense drukkerij van rond 
1666 en de eerste gedrukte bijbel zouden 
we als basistentoonstelling kunnen ne-
men. Daar denken we nog over. We zijn 
wel van mening dat we ons meer naar 
buiten moeten richten, de deuren van de 
kerk moeten meer open zijn.”

De volgende zondag heb ik een dienst in 
de kerk meegemaakt. Indrukwekkend, al 
kon ik de taal niet verstaan en de litur-
gie niet begrijpen. De zang was prachtig. 
Een klein koor, met orgel, en een zanger 
in een andere ruimte. Donkere, diepe 
stemmen. In de muziek klonken bossen 
en bergen en velden door, met een on-
dergrond van melancholie. Ik ben blij 
dat wij deze bijzondere gemeenschap 
in onze buurt mogen hebben en dat die 
zich bij ons zo goed thuisvoelt.

Veel gegevens heb ik kunnen ontlenen aan De 
eerste Armeniërs  in Nederland, uitgegeven door 
de Armeense Kerk te Amsterdam, en aan de 
internetencyclopedie Wikipedia.

De ingang van de Armeense kerk. Foto: SvdL
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Professor Toura op de voordeurmat. 
Bijna was hij samen met de aanbie-
ding van de Poolse schoonmakers en 
de noodkreten om woonruimte en de 
zoekgeraakte poes in de papierbak be-
land. Maar professor Toura dient zich 
niet iedere dag bij mij aan. En al lezend 
maakt zich een lichte euforie van mij 
meester. Dit lijkt warempel wel een be-
richt van ons lieve Heer Zelve. Het is niet 
weinig, wat professor Toura voor u kan 
betekenen, lees maar. 

“Lost heel veel van uw problemen op, 
zelfs de wanhopigste zaken”. Hoe wan-
hopig die zaken kunnen zijn, preciseert 
de professor in het vervolg: “Directe te-
rugkeer van uw partner, geliefde” - en 
als een soort toetje voegt hij er nog aan 
toe: “brengt heel veel tederheid aan.” 
Terugkeer van uw partner is bij schrijf-
ster dezes niet zo zeer aan de orde, we 
zien elkaar regelmatig mag ik wel zeg-
gen. Maar wie heeft er nou niet behoef-
te aan heel veel tederheid? 
Daarna vervolgt de professor met: 
“Relatie, bescherming, sexuele proble-

men en geluk in slagen van o.a. rij-exa-
men”. Relatie; zie hierboven vermeld, 
maar bescherming? Tegen wie en wat 
dan? Ik heb me in dit dorp nog nimmer 
bedreigd gevoeld, nee, de professor kan 
op dit gebied niets voor mij betekenen. 
Seksuele problemen? Dat gaat wat ver 
om in OpNieuw aan de orde te stellen, 
zijn echter niet bijster interessant kan ik 
u wel verzekeren. En het rijbewijs is ooit, 
net achttien lentes jong, in één keer in 
het andere dorp behaald. 
Maar hij moet een wel heel praktisch 
ingesteld man zijn, onze professor, want 

ProfessorToura
Greet van der Krieke

Advertentie

ook “studie, zaken, familieproblemen” 
hebben zijn aandacht. Bovendien doet 
hij ook nog aan genezing van alle licha-
melijke en morale kwalen. Die lichame-
lijke kwalen spreken mij wel aan. De 
ouderdom komt ook bij mij met kleine, 
niet ernstige maar soms hinderlijke ge-
breken. Zou de professor er iets aan 
kunnen doen, dat ik bijvoorbeeld steeds 
mijn brilletje kwijt ben? Die vervelende, 
vicieuze cirkel doorbreken; omdat mijn 
bril zoek is, kan ik niet zien waar hij 
ligt en kan hem dus ook niet vinden. Ik 
pleeg de bril wel eens op m’n hoofd te 
zetten, om vervolgens te vergeten dat 
hij daar zit! Ziedaar, een concreet pro-
bleem, niet wereldschokkend maar al-
tijd de bril bij de hand; lieve professor 
als u daarin kunt voorzien zou dat wel 
degelijk aan mijn alledaags geluk bijdra-
gen. 
Dan eindigt de professor met het oplos-
sen van uw morale kwalen. Dat laatste 
nu intrigeert mij bijzonder. De dikke Van 
Dale geeft geen uitsluitsel over morale 
kwalen. Je hebt wel een moraalapostel, 

moraalfilosoof, een moraalridder en een 
moraaltheoloog en natuurlijk ook de 
moraal van dit verhaal. Maar een mo-
rale kwaal? Alsof het nog niet genoeg 
is, verzekert Toura mij gegarandeerd 
resultaten in slechts twee dagen. 100% 
garantie. 

En dan word ik hartelijk uitgenodigd 
om langs te komen. Ik heb zo ongeveer 
mijn jas al aan! Wel even bellen eerst en 
daartoe staat zijn mobiele nummer in 
duidelijk zwarte letters mij ten dienste. 
Navraag in kleine kring leert mij echter, 
dat hier wellicht een addertje onder het 
gras zit. Lastig gevallen worden via de 
06, het kan je zomaar zoveel per minuut 
gaan kosten,  wie weet wel ongewenste 
digitale intimidatie! En voor je het weet, 
word je wanhopigst!
Maar dan: dan belt u toch met profes-
sor Toura, bekend Afrikaans medium, 
vooral voor zijn doeltreffendheid en zijn 
werkresultaten.

Het 06 nummer van Professor Toura is bij 
de redactie bekend. 
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Al maanden oogt de Montelbaanstoren als een 
kunstwerk van Christo. Net als de Rijksdag 
in Berlijn is ook een Amsterdams monument 
een verpakt kunstwerk geworden. Maar de 
buurtbewoners zijn volledig gedesoriënteerd 
door het verdwijnen van hun ‘landmark’ en 
hun klok. De Oudeschans, toch al geteisterd 
door de verstoorde zichtas in het IJ, is letterlijk 
gecastreerd door het verdwijnen van de 
Montelbaanstoren. 

Peter Spruijt

M
aar de toren komt terug, als een vlinder uit de cocon, 
brandschoon en opgeknapt! Volgens Stadsdeel Centrum 
wordt de toren begin april opgeleverd. Er waren wat 

tegenvallers door de harde wind en ook de torenspits bleek zo 
slecht dat die er af moest. Achter het pleisterwerk kwamen niet 
alleen onvermoede schietgaten en dichtgemetselde ramen te 
voorschijn, maar ook steenwerk dat hersteld moest worden. 
De toren staat weliswaar schuin, maar de fundamenten bleken 
in goede staat. De bestemming is nog onduidelijk. Waternet 
heeft aangegeven, in onderling overleg, de huurovereenkomst 
te willen beëindigen. Stadsdeelvoorzitter Els Iping wil ‘iets 
nautisch’ in de toren. Horeca is in ieder geval niet toegestaan. 
Op dit moment wordt uitgezocht wat de toekomst van de 
toren en steiger moet worden.

De oplevering van de toren zou natuurlijk een ideale aanlei-
ding zijn voor een buurtfeest. Nooit is de toren toegankelijk 
geweest voor buurtbewoners, op een enkele open monumen-
tendag na. Veel meer dan andere Amsterdamse torens is de 
Montelbaanstoren vergroeid met de buurt. Voor de eerste 
Joden die hier kwamen wonen was de toren een veilig baken. 

Voor zowel de Nieuwmarktbuurt als de Waterloopleinbuurt is 
de toren zo vertrouwd en intiem, dat je hem pas mist als hij 
weg (ingepakt) is. Daarom moet er een feest komen als de 
toren weer uitgepakt wordt. De buurt moet de toren weer 
veroveren als de inpakkers en bezetters verdwijnen. Eigenlijk 
moet de toren voor alles een buurtfunctie krijgen. 
Wat voor een feest zou het moeten worden? Natuurlijk houdt 
Geert Mak (woont schuin tegenover de toren) de feestrede. De 
Antoniusschool en de Witte Olifant organiseren middeleeuwse 
straatspelen en toernooien. Er is een rijk banket en een buffet. 
Granaat (tegenover de toren en ook wijnhandelaar) zorgt voor 
(veel) wijn. Er is een schermtoernooi (georganiseerd door 
advocaat Zijlstra, naast de toren). En jonkvrouwe Els Iping 
draagt de sleutel van de toren over aan de oudste buurtbe-
woner. De buurt neemt bezit van de toren en laat haar nooit 
meer los. Er is vuurwerk en waterballet. De toren straalt als 
nooit te tevoren... Dat zijn natuurlijk fantasieën. Ik schrijf ze 
met het uitzicht op de toren en ik zie het zo voor me. Maar dat 
er een spetterend feest moet komen en dat de buurt de toren 
moet veroveren, als is het maar voor één dag, dat kan niet 
anders Els!

De Montelbaantoren is in 1516 gebouwd als deel van de stads-
muur rond de Lastage. De toren stond aan het IJ, want de 
Binnenkant was toen nog een binnenhaven. In 1591 verloor 
de toren haar functie omdat de stad verder uitgebreid werd. In 
1606 kreeg ze de stenen opbouw met de bogen en de spits naar 
een ontwerp van Hendrik de Keyser. In 1610 zakte de toren zo 
ver weg dat ze met kabels moest worden rechtgetrokken. In 
1852 scheelde het niets of de toren zou gesloopt worden. In 
1890 kreeg de klok minutenwijzers. Pas in 1967 werd de spits 
wit geschilderd. De toren stond ook wel bekend als Malle Jan 
omdat de klokken steeds van slag raakten. Het is niet bekend 
waar de naam Montelbaanstoren vandaan komt, waarschijn-
lijk van Mont Albaan.

Montelbaanstoren wordt begin april onthuld
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Al geruime tijd ligt hier in 
huis op een kastje een keurig 
ingeklapt herkenningsstokje, 
wit met wat rode ringen. 
Ik ben er nog mee aan het 
oefenen, om het op een 
wat elegante en vooral 
nonchalante wijze ‘uit 
te klappen’. Het stokje is 
namelijk aan de binnenkant 
voorzien van elastieken 
bandjes die ervoor zorgen 
dat het stokje zichzelf keurig 
ontvouwt van een bosje 
ongeregelde pijpjes tot een 
herkenningsstok. 

Marie-José Rijnders

A
llereerst de naam. Het is géén tast-
stok zoals blinden die gebruiken, 
want een taststok is langer. Het 

woord zegt het al: je moet er mee kun-
nen TASTEN. De herkenningsstok voor 
slechtzienden heeft een andere belang-
rijke functie, namelijk dat je HERKEND 
kunt worden door andere weggebruikers. 
Soms kun je er ook wat mee tasten en 
heel soms misschien ook nog wat mep-
pen. Hoewel, daar is mijn fragiele door 
elastiekjes bijeen gehouden stokje na-
tuurlijk niet geschikt voor. Ik vroeg daar-
om aan mijn hulpmiddelenleverancier of 
hij ook herkenningsstokken had in een 
solide hardstalen uitvoering. “Wat moet 
u in hemelsnaam met een stalen stok?” 
riep de man verbijsterd. “Nou, gewoon, 
af en toe eens lekker meppen, op kop-
lampen of bumpers, spiegels eraf slaan 
en niet te vergeten: af en toe tussen de 
spaken van een vreselijke fietser steken!” 
Mijn hulpmiddelenman haastte zich om 
uit te leggen dat dat allemaal verboden 
activiteiten waren, met een herkennings-
stok. 

Met een herkenningsstok in je hand 
denk je wellicht dat iedereen op straat re-
kening met je gaat houden. En dat je op 
de Nieuwmarkt niet meer links en rechts 
gepasseerd wordt door fietsers of brom-
mers. Of op het veilig lijkende voetpad 
naar de Kloveniersburgwal niet van ach-
teren besprongen wordt door een luid 
rinkelende fietsbel. Dit soort ervaringen 
leiden steevast tot hartkloppingen van 
de schrik. Mijn hulpmiddelenman had 
me ook al gewaarschuwd: “U kunt be-
paalde rechten ontlenen aan de herken-
ningsstok, maar ik zou het u afraden; 

als u op uw rechten gaat stáán belandt 
u binnen korte tijd in het ziekenhuis!”. 
Tjonge tjonge, dát noem ik nog eens een 
ontmoedigingsbeleid!  Wat moest ik nou 
eigenlijk met dat bosje ongeregelde pijp-
jes?
 
De eerste tijd dat ik mijn herkennings-
stok op de kast had liggen, maar er wel 
al reuze trots op was dat ik het ding nou 
eindelijk eens had aangeschaft, vertelde 
ik iedereen dat ik een Erkenningsstok 
had. Het duurde even voor de Freudi-
aanse vergissing me opviel. Daar moest 
ik weer erg over nadenken; betekende 
het bezit van een witte stok voor mij zelf 
de Erkenning dat ik een kwaal had? Dat 
ik eindelijk ook in het openbaar een sig-
naal ging afgeven over het feit dat ik erg 
slechtziend ben en dat het handig is dat 
iedereen dat kan zien en er rekening mee 
kan houden? 

Nou - dat was wel even twee vluchtheu-
vels te ver voor me!! Want het rondlopen 
met een herkenningsstok betekent óók 
dat je aangeeft dat je kwetsbaar bent. In 
de jungle die de grote stad soms ook is, is 
dat het domste wat je kunt doen, extra 
benadrukken dat je kwetsbaar bent. Ik 
was niet van plan om me onvoorbereid 
kwetsbar op te gaan stellen. Dus ben ik 
erg gaan nadenken over welke risico’s ik 

als herkenbare slechtziende op de open-
bare weg loop en hoe ik me daar op kan 
voorbereiden. Hoe ik me kan wapenen, 
zogezegd. Mijn frêle inklapbare herken-
ningsstokje is daarvoor ongeschikt. Een 
beetje een viagrastokje, zal ik maar zeg-
gen. Maar ik zie mezelf nog niet op pad 
gaan met een wit geverfde hockeystick 
met rode ringen of met een ietwat ver-
lengde honkbalknuppel. 

Toch zijn er ook positieve kanten aan het 
gebruik van een herkenningsstok. Dat 
ontdekte ik doordat ik regelmatig naar 
de vergadering van ons gehandicapten-
platform in de Boomsspijker loop, sa-
men met een blinde man uit mijn buurt. 
Hij heeft vanzelfsprekend zijn taststok in 
de hand. We lopen gearmd, zodat hij kan 
voelen als ik een beetje van richting ver-
ander. En ik leg uit wat er voor onze voe-
ten te zien is, zoals stoepranden, drem-
pels, verkeerslichten, scheve tegels, ge-
parkeerde fietsen, slenterende toeristen 
en ander ongerief kortom: onze wande-
ling is altijd een beetje een kick voor mij, 
want in het land der blinden is éénoog 
koning!!  

Op een van onze vergaderwandelingen 
stonden we te wachten op de rand van 
de stoep bij de kruising Rusland en Klo-

vervolg op pagina 22

Erkenningsstokje
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Rechtboomssloot vier en zes ‘aan de buitenkant’
Greet van der Krieke, 
foto’s: Marten van der Krieke

Met Gerrit Wisseborn, 
uitvoerder van de aannemer 
Onrust die beide panden 
verbouwt, heb ik de laatste 
weken een hotline gehad. 
“Gerrit, wat gebeurt hier nou 
toch en wanneer zijn jullie 
nou eens klaar!”

E
n Gerrit heeft het voor de leek (ik) 
en voor u zo duidelijk mogelijk op-
geschreven. En: getekend! Vanwaar 

al dat geweld aan vrachtverkeer, hijskra-
nen, huizenhoge ronde pijpen vlak langs 
onze ramen scherend en ronddraaiende 
cementwagens, die gedurende veertien 
dagen de Rechtboomssloot letterlijk on-
veilig maakten?

Rhijnwater
Dan is eerst een klein stukje geschiedenis 
van de Rechtboomssloot nodig. In het 
begin van de zeventiende eeuw bevindt 
zich op het stukje Rechtboomssloot tot 
aan de Brandewijnsteeg bierbrouwerij 
‘In den witte Haen’. In die tijd drinkt 
men bier, dat is gezonder dan drinken 
van het vervuilde grachtenwater. Maar 

om te kunnen brouwen heb je veel water 
nodig. Dat wordt per boot aangevoerd. 
Onder de fabriek zijn grote voorraad-
kelders aangelegd, die in het najaar ge-
vuld worden met Rhijnwater*, zodat het 
brouwen ook in de winter kan doorgaan. 
Rond 1880 wordt de brouwerij afgebro-
ken en op de fundering van die kelders 
is het rijtje huizen gebouwd. Tijdens de 
verbouwing van nummer twee eind ja-
ren zeventig is men op de Rhijnwaterkel-
ders van de brouwerij gestuit. Ze zijn ver-
volgens helemaal uitgegraven en laten 
toogend metselwerk, staand metselwerk 
en tal van prachtige details zien. Onder 
andere ook het verbindingspoortje naar 
nummer vier. Gerrit is er opgetogen van: 
“dit is echt historie hè, dat is fantastisch 
dat ze nog zo gaaf bewaard zijn.” 
Bij de panden vier en zes zijn de houten 
palen, die aan de voorzijde onder de ge-
velfundering zitten, totaal verrot. Ook de 
kespen, dat zijn een soort wiggen, moe-

ten vernieuwd worden. De gemakkelijk-
ste methode is om van binnenuit, met 
de moderne Waalpaaltechniek, de fun-
dering te gaan herstellen. Maar met de 
wetenschap dat zich ook onder vier en 
zes waterkelders bevinden, met die an-
derhalve meter dikke! vloer was dat plan 
snel van de baan. 

Schroeven
Via de buitenkant funderen, dat moet 
het gaan worden. De bodem van Am-
sterdam bestaat eerst uit een drijvende 
zandlaag, dan komt een laag met veen, 
modder en water en vervolgens, maar 
dan zit je al wel veertien, vijftien meter 
diep, stuit je op een stevige zandlaag. De 
palen moeten dus minimaal vijftien me-
ter diep de grond in. Maar o schrik, het 
heien veroorzaakt teveel trilling voor de 
huizen ernaast. Stop! Schroeven is nu het 
magische woord. En het levert bijna sur-
realistische plaatjes op. Wel drieënvijftig 
centimeter doorsnede, zo groot zijn de 
ronde pijpen die de grond ingeschroefd 
worden, vervolgens worden in die pij-
pen stalen buizen in de grond gedrukt 
en deze worden volgestort met cement. 
En dat alles in die eerbiedwaardige oude 
aarde van de Rechtboomssloot. Totaal 
zeven palen zijn erin gegaan, die moeten 
zorgen dat het rijtje huizen aan de Sloot 
weer een aantal eeuwen rustig kan blij-
ven staan. 

Met dank aan Gerrit Wisseborn voor zijn tekst 
en tekening.

Hartelijk uitgenodigd zijn de omwonen-
den door wel tien nieuwe buurmeisjes: 
Sanne, Merel, Corine, Margot, Marije, de 
‘grote’ Marije en Yvette, Elburg, Fransje 
en Barbara om toch vooral eens te ko-
men kijken naar hun nieuwe behuizing. 
We worden getrakteerd op thee en taart, 
koekjes en koffie. 

Het is een vrolijk geheel. Ze zijn allemaal 
lid van het dispuutgezelschap Tyche. 
Tyche is de naam van de Griekse godin 
van het lot. Het teken is dan ook de dob-
belsteen. Tyche was ook beschermvrouw 
van de stad. De buurmeisjes zijn vol lof 

over de plek en de huisvesting. Maar er 
is ook veel verbazing bij de dames: hier 
kent iedereen iedereen! Het lijkt wel als-
of ze vanuit hun eigen grote stad zomaar 
in een dorp zijn komen wonen. Gieche-
lend vertellen ze over het groeten, hand 
opsteken en dat praatje! Enthousiast als 
ze zijn, mogen we van ieder de etage be-
wonderen. Het zijn stuk voor stuk piep-
kleine paleisjes met een geheel eigen ka-
rakter. 
Ze zijn zo aardig geweest zich aan u voor 
te stellen. Hier komen ze:

Mijn naam is Sanne van der Haar, ik ben 

Rechtboomssloot vier en zes ‘aan de 
binnenkant’
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geboren en getogen in Leiden en ben 22 
jaar oud. Na mijn eindexamen heb ik zes 
maanden door Zuidoost Azië gereisd, 
samen met een vriendinnetje. Toen ik 
terugkwam, werd ik gelukkig in één keer 
ingeloot voor de studie geneeskunde. Ik 
zit nu in mijn derde jaar en ik ben erg blij 
met de keuze die ik gemaakt heb.
Even voorstellen: Merel Brouwer, trotse 
bewoonster van Rechtboomssloot 4E. Ik 
ben 21, kom oorspronkelijk uit Laren en 
studeer rechtsgeleerdheid en Europese 
studies aan de UvA. Vijf jaar na de oprich-
ting van ons dispuut kwamen deze twee 
prachtige panden op ons pad. Nu zijn 
we met z’n tienen gesetteld op de Recht-
boomssloot, die door haar bewoners lief-
kozend ‘de Sloot’ wordt genoemd. We 
wonen hier pas een maandje, maar ik 
denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek 
als ik zeg dat de Sloot al een warm plekje 
in ons hart heeft gevonden. Hoewel er af 
en toe nog eens een gezellige bouwvak-
ker vanaf de steiger mijn kamertje bin-
nen kijkt, lijkt de verbouwing gelukkig 
bijna klaar. Is het toeval dat we hier te-
recht zijn gekomen? Of heeft Tyche ook 
een handje meegeholpen? Hoe dan ook, 
‘het lot’ lijkt ons bijzonder goed gezind 
te zijn.

Corine Franken, drieëntwintig jaren jong 
en vierdejaars economiestudent aan de 
Universiteit van Amsterdam. Toen ik een 
paar jaar geleden in Amsterdam kwam 
wonen, was ik meteen verkocht aan die 
Amsterdamse grachten. Ik had er alleen 
van kunnen dromen (vanuit het Bra-
bantse Bergen op Zoom) om ooit op de 
mooiste plek van Amsterdam te komen 
wonen.  
Ik ben Margot Mutsaerts, geboren in Den 
Bosch en getogen in Vught. Daar heb ik 
gewoond tot mijn achttiende en direct 
na mijn middelbare schoolperiode ben 
ik naar Amsterdam gegaan om het leven 
boven de rivieren eens te verkennen. Ik 
ben economie en bedrijfskunde gaan 
studeren, dat is de studie die ik nu doe, 
mijn eerste jaar. De studie bevalt me heel 
erg en volgend jaar wil ik de specialisatie 
algemene economie gaan volgen. Net als 
mijn vrolijke huisgenootjes ben ook ik 
lid geworden van het dispuut Tyche. Ik 
heb mijn plekje helemaal gevonden hier 
in Amsterdam en vooral aan de Sloot, 
want wat een mooie plek om hier je eer-
ste jaar Amsterdam te mogen starten!
 Sinds één maandje woon ook ik op de 
Sloot, mijn naam is Barbara Bos. Ik ben 
21 jaar en woon nu die jaar in Amster-
dam. Ik zit in mijn tweede jaar kunstge-

schiedenis aan de UvA. Begonnen met 
rechten, realiseerde ik mij dat ik moest 
kiezen voor de studie waar mijn hart naar 
uitging: kunstgeschiedenis. Na elk col-
lege fi ets ik geïnspireerd over de grach-
ten. Ik kom uit Tilburg, op de middelbare 
school riep ik al, ik ga naar Amsterdam! 
Die stad leeft, er gebeurt zoveel op het 
gebied van kunst en cultuur. Ik ben blij 
de Nieuwmarkt te leren kennen en voel 
me vanaf dag één thuis. 
Marije van Ruiten en 
ik ben tweedejaars 
psychologie aan de 
Un ive r s i t e i t  v an 
Amsterdam. Geboren 
in Naarden en opge-
groeid in Bussum, 
maar ik ontdekte 
al snel Amsterdam 
door tantes, ooms 
en nichtjes in de 

grote stad. Zo ook de Rechtboomssloot, 
waar mijn oom al jaren woont! Mijn 
eerste woonervaring in Amsterdam was 
meteen in de leukste buurt, ik woon-
de namelijk ruim een jaar op de Oude 
Schans. Ik ben dan ook heel blij dat ik 
mijn buurtje niet hoefde te verlaten om 
met tien vriendinnetjes te gaan wonen. 
Nooit had ik kunnen dromen van zo’n 
mooi huis, dagelijks liep ik langs ons toe-
komstige huis en liep soms even stiekem 

naar binnen. Wat zag het er 
oud en kapot uit de eerste 
keer dat ik binnen was, de 
krakers waren er net uit en 
het afval werd weggehaald. 
Gelukkig is er hard gewerkt 
om voor ons deze studen-
tenwoningen neer te zetten 
en wat ben ik daar blij mee! 
Het is zo’n knusse buurt met 
veel gezellige mensen en nu 
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met tien extra meisjes op de Sloot!
Ik ben Yvette van Beurden en achttien 
jaar oud. Ook ik ben één van de uitver-
korenen die drie maanden geleden te ho-
ren kreeg dat ze op de Rechtboomssloot 
mocht gaan wonen: een zijstraatje van 
de Nieuwmarkt, naast het Tuinfeest. Van 
de straat zelf had ik nog nooit gehoord, 
maar de Nieuwmarkt natuurlijk wel. Ben 
opgegroeid in Hilversum, vanwaar ik re-
gelmatig een uitstapje maakte naar Am-
sterdam. Aan het einde van de dag, op 
de weg terug naar het station, heb ik hier 
toch wel regelmatig even een drankje 
gedronken, want dit is Amsterdam! Toe-
ristisch maar in de straatjes rondom een 
gezellige, vredige buurt. Naja vredig… 
Op de goede plekken zullen we zeggen. 
Ik studeer biomedische wetenschappen. 
Niet mijn eerste keus, want helaas uit-
geloot voor geneeskunde, maar ik ga dit 
jaar opnieuw meeloten en hoop dus vol-
gend jaar met een andere studie te begin-
nen. Ik hoop - en verwacht eigenlijk ook 
- dat we hier met z’n allen een leuke tijd 
tegemoet gaan! Groetjes Yvette

Geboren en getogen in de stad Gronin-
gen ben ik, Marije Lameris, de enige 
huisbewoonster uit het Noorden. Ik zit 
nu in mijn tweede jaar economie en be-
drijfskunde en woon voor mijn derde 
jaar in Amsterdam. In de afgelopen drie 
jaar heb ik alle hoeken van Amsterdam 

gezien, van ver in Oost tot het Suriname-
plein. Eindelijk heb ik mijn plekje gevon-
den aan de Rechtboomssloot. Ik hoop 
hier nog een paar jaar te kunnen blijven, 
want ik ben nu al verknocht geraakt aan 
deze buurt!
Mijn naam is Elburg van Boetselaer (21), 
ik ben drie jaar geleden naar Amster-
dam verhuisd en ben geboren in Bus-
sum. Voordat ik de stap zette om naar 
Amsterdam te gaan om te studeren heb 
ik een jaar in Barcelona gewoond. Op 
dit moment studeer ik criminologie aan 

veniersburgwal, omdat ik van links op de 
Kloof een bestelauto zag naderen. Maar 
die bestelauto stopte ineens midden op 
de kruising. Verwarring alom: waarom 
stopte die auto op die plek? Moest hij 
iets uitladen? De deuren gingen ech-
ter niet open, en de auto bleef staan. Ik 
realiseerde me ineens dat de auto daar 
stopte omdat de bestuurder een hoffe-
lijk gebaar wilde maken naar deze blinde 
mijnheer met zijn taststok. En dan snapt 
dat stomme mens dat hem begeleidt 
niet eens de bijbehorende gebarentaal! 
Nee, inderdaad, dat stomme mens ZIET 
die gebarentaal niet! Uiteindelijk ben ik 
op een bepaald moment toch maar over 
gaan steken, met een paar appreciërende 
hoofdknikken en handbewegingen mij-
nerzijds naar de bestuurder. Ik voelde me 
schuldig: nou dóet zo’n man/vrouw zijn 
best om uiterst hoffelijk en correct op te 
treden, ZIE en snap ik dat niet eens! 
Dat zou me niet meer gebeuren, de maat 

was nu vol. Mijn besluit stond vast: de 
volgende keer lopen wij naar de verga-
dering en heb ik mijn herkenningsstok 
OOK uitgeklapt! En het moet gezegd: 
optimaal effect! Mensen dienzen terug, 
of naar links of rechts, als wij aan komen 
lopen. Het is beslist heel aardig bedoeld, 
maar het voelt toch ook een beetje alsof 
we melaats zijn. Op de terrassen zie ik 
ook wel wat reacties – door mijn kwaal, 
macula degeneratie, zie ik nog maar 
vijftien procent scherp, maar met mijn 
perifere zicht is niks mis. Dus ik zie de 
hoofden van mensen met ons meebewe-
gen, ik zie dat ze iets tegen elkaar zeggen. 
Mensen vragen zich waarschijnlijk af hoe 
dit stevig-gearmde blinde paar zo soepel 
zijn weg kan vinden. Misschien denken 
ze er even over na wat het betekent om 
slechtziend te zijn. Maar daar maak ik me 
eigenlijk geen illusies over. In de tijd van 
mijn leven dat ik niet gehandicapt was, 
vond ik dat item volstrekt oninteressant! 

HET ERKENNINGSSTOKJE
vervolg van pagina 19

de VU en woon ik in het hart van een 
toch wel spannende buurt! Dus buiten 
de prachtige locatie is het ook nog een 
leerzame omgeving. Maar voordat ik 
hier terecht kwam heb ik, zoals het een 
echte student betaamt, een geschiedenis 
van woonellende gehad. Mijn wooncar-
rière begon op het Surinameplein in een 
oude zusterflat. Dit woonplezier werd al 
snel beëindigd vanwege sloop. Met een 
knapzak heb ik twee maanden onderdak 
gevonden bij een vriendinnetje. Na alle 
advertenties van de Via-Via en kamernet 
afgezocht te hebben: eindelijk weer een 
nieuwe kamer, een klein paleisje op de 
Rooseveltlaan. Ook dat was van korte 
duur, omdat een werkloze huisbaas van 
mening was dat zijn gekorte inkomsten 
gecompenseerd moesten worden door 
twee studenten. Daarna een plek in een 
antikraakpand aan de Ferdinand Bol-
straat, vervolgens een poosje op de Wees-
perstraat in een studentenflat, maar ein-
delijk was het lot mij eindelijk goed ge-
zind. Nu vind ik rust op de Rechtbooms-
sloot.
Fransje Kn�ppe: In augustus 1984 zag ik 
voor het eerst iets van het leven in Arn-
hem waar ik ben opgegroeid, samen met 
mijn jongere zusje. Na bijna negentien 
jaar vond ik het tijd worden om mijn 
eigen leven te gaan leiden op een heel 
andere manier in een heel andere stad, 
namelijk Amsterdam. Van de Pijp naar 
Oud West, terug naar de Pijp om via 
de Baarsjes verzeild te raken in Bos en 
Lommer. En dan nu om de hoek bij de 
Nieuwmarkt. Wat heerlijk, ik ben zo ge-
lukkig en knijp mezelf iedere dag even 
om te kijken of ik niet droom. Ik ben van 
plan alles eruit te halen wat er in zit en 
geniet van ieder moment aan de Sloot. 
Naast al het leuks zal ik ook met enige 
regelmaat achter mijn bureau verdwij-
nen om mijn studie geneeskunde goed 
af te kunnen ronden. Ik zit nu in mijn 
derde studiejaar, over ruim een jaar zal ik 
beginnen aan mijn co-schappen en dan 
hoop ik in 2010 te weten welke kant ik 
op wil gaan. Een dokter zal ik zeker wor-
den; mijn hart ligt al van kinds af aan bij 
de gezondheidszorg. Dus mocht u mij 
tegenkomen met een studieboek onder 
de arm dan weet u in ieder geval welke 
kant ik op ga en dan hoop ik u te kunnen 
groeten. Of u op een ander moment te 
mogen ontmoeten.

*Sommige teksten spreken over Rhijnwater, van 
de rivier de Rhijn, wat wel heel waarschijnlijk 
is. Dan weer vind ik Rijnwater geschreven en ook 
reinwater, schoon water.
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Wolter Bos

“Er hangt voorjaar in de iep”, zei mijn 
buurvrouw een paar weken geleden 
tegen me. Ik trof haar, terwijl ik kleu-
mend stond te wachten bij een kraam op 
de Nieuwmarkt. Het was waterkoud, een 
kille zaterdagochtend in februari, en van 
voorjaar had ik die dag nog niets 
gemerkt. 
Onderweg naar huis zag ik het: inder-
daad, de knoppen van de iepen langs de 
gracht zijn gaan zwellen. De dunne 
twijgen dragen een spikkeling van kogel-
ronde knopjes, waardoor er een zweem 
van leven rondom het winterse silhouet 
hangt. De ergste kaalheid is er af.

Ik heb een takje in huis gehaald. Bij 
nader zien valt je dan op dat er twee 
soorten knoppen aan de twijgen van de 
iepen zitten. Helemaal aan het uiteinde 
één of twee toegespitste donkere 
knoppen, die nog geen spoor van 
uitbotten laten zien. En vlak daaronder, 
afwisselend links en rechts, die 
gezwollen bolletjes. Ze bestaan zelf weer 
uit een stuk of twintig bruine knopjes en 
zien er uit als een miniatuurframboos. 
Hier en daar steken al twee donkerrode, 
fluwelige puntjes naar buiten.
Inmiddels is het begin maart. Over de 
iep voor mijn huis aan de Zwanen-
burgwal hangt van boven tot onder een 
waas van oudroze. Dat zijn de meel-
draden, die naar buiten gekomen zijn. 
Erg uitbundig is de bloei van de iepen 
niet, het speelt zich allemaal in 
gedempte kleuren af. Maar als je er 
eenmaal oog voor hebt, is het toch een 

Wijkcentrum d’Oude 
Stadt, de Boomsspijker 
en de Sector Openbare 
Ruimte van het stadsdeel 
Amsterdam Centrum orga-
niseren op 12 mei 2007 van 
11.00 tot 16.00 uur op het 
J.W.Siebbeleshof de eerste 
geveltuinendag in het cen-
trum voor bewoners van de 
Burgwallen, Nieuwmarkt en 
Waterloopleinbuurt.

Geveltuinen en bloemen op 
balkons, aan vensterbanken 
en op de stoep vormen in 
het centrum van de binnen-
stad samen met de aanwe-
zige bomen en struiken het 
enige groen. In een enkele 
straat kun je jezelf in de zo-
mer bijna buiten wanen. De 
bovengenoemde organisaties 
hebben de handen ineen ge-
slagen om de aanleg en het 
onderhoud van geveltuinen 
te stimuleren en waar dat 

niet kan alternatieven aan te 
dragen.
Op zaterdag 12 mei zullen 
kwekers, de Hortus, een plan-
tendokter, stokrozenkenner 
Monica Metz en andere spe-
cialisten het Siebbeleshof be-
volken achter kramen. Er zul-
len speciaal samengestelde 
schaduw- en zonpakketten te 
koop zijn voor uw geveltuin. 
De Boomsspijker verzorgt een 
gevarieerd kinderprogramma 
met onder andere tekenen 
en natuur-en milieuexperi-
menten.
Er zijn muzikale optredens 
door bewoners van het hof, 
accordeonist Jan Petri en een 
koor.
En als medebewo-
ner van het J.W. 
Siebbeleshof zal 
het Centrum 
van Ouderen de 
Flesseman zijn 
tuin en restaurant 

openstellen voor bezoekers 
van deze markt. Zij vieren na-
melijk op 12 mei de Dag van 
de Verpleging. De Flesseman 
en de Weegschaal zullen er-
voor zorgen dat u ook iets 
kunt drinken en eten.
Tot slot de geveltuin zelf! 
Heeft u nog geen gevel-
tuin en wilt u er een aan-
leggen dan is het moge-
lijk dat u dit aanvraagt bij 
Wijkcentrum d’Oude Stadt, 
Veronika Esser 6.38.22.05,  
wijkcentrum@oudestadt.
nl, of u komt langs bij 
het wijkcentrum Nieuwe 
Doelenstraat 55 van 9.30 tot 
14.00 uur.
De belangrijkste voorwaar-

den voor een geveltuin: er 
moet 1.50 meter door-

loopruimte overblij-
ven op de stoep; u 
bent verantwoorde-
lijk voor het onder-
houd; geen bomen; 

goed snoeien en toestem-
ming van de huiseigenaar 
voor klimplanten. Meer infor-
matie bij het wijkcentrum 
d’Oude Stadt.
U kunt zich aanmelden voor 
een geveltuin tot eind april 
en u krijgt bericht als uw tuin 
aangelegd gaat worden door 
de sector Openbare Ruimte. 
Aan de aanleg zijn geen kos-
ten verbonden. Planten kunt 
u kopen op 12 mei. 
Suggesties voor en hulp op 
deze dag kunt u telefonisch 
of per e-mail doorgeven aan 
Veronika Esser van wijkcen-
trum d’Oude Stadt.
Wij  heten alle plantenlief-
hebbers uit de Burgwallen, 
Nieuwmarkt en 
Waterloopleinbuurt op 12 
mei van harte welkom en wij 
hopen dat deze dag de eerste 
in een lange reeks zal worden 
van een feestelijke start van 
de lente. 

plezier om naar te kijken, dit bescheiden 
bloeien. En wat de iep aan kleuren mist, 
wordt door tempo goedgemaakt. Nog 
een paar weken, dan zitten nog voor de 
bladeren verschijnen de platte groene 
vruchtjes in dikke bollen aan de boom.

Veel iepen in de buurt zijn tamelijk jong. 
Hun takken zijn lang en recht en 
priemen wat stakerig de lucht in. Ook 
zitten er bomen tussen die door afzagen 
van takken danig misvormd zijn. Dat lot 
trof bijvoorbeeld het vroeger zo prach-
tige exemplaar op de hoek van Oude 
Schans en Kromboomssloot. Als iepen 
tijd van leven krijgen, verandert hun 
gestalte spectaculair. Op de Raamgracht 
staan er een paar, met een brede afge-
ronde top, vol soepele gekromde twijgen 
die met elke windvlaag sierlijk meebe-
wegen. Hopelijk krijgen veel bomen de 
tijd van leven die daarvoor nodig is!

Amsterdamse iepen

Geveltuinendag op 12 mei in de oude stad
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Uit de buurt

Leonoor
We hebben afgesproken bij ‘de Plantage’, 
een klein resort twintig kilometer buiten 
Paramaribo. Het is stil en prachtig groen. Ik 
hoor de grietjebie luidkeels zijn eigen naam 
roepen, een brutaal vogeltje dat met zijn gele 
veren mooi afsteekt tegen de felroze en rode 
faya lobi bloemen. 

Clea de Koning

I
k ben in Suriname voor familiebezoek: mijn zoontje heeft 
een Surinaamse vader. Straks reis ik verder via Guyana en 
Venezuela naar Bonaire, waar mijn ouders wonen. Op de 

valreep een ontmoeting geregeld met Leonoor Wagenaar 
(1952), om vanuit hier een bijdrage te kunnen leveren aan de 
voorjaars-Opnieuw. Ik tref haar bij het zwembad, een blonde 
goedlachse vrouw, ze houdt van praten. Leonoor woonde 23 
jaar op de hoek van de  Schipperstraat, met schitterend 
uitzicht over de Binnenkant en de Oude Schans. Nu kijkt haar 
woning uit over een groene villawijk in Paramaribo-noord. 

Leonoor is vijfentwintig jaar in vaste dienst geweest van het 
Parool. Ze heeft, naar eigen zeggen, weinig gevoel voor 
nieuws, houdt meer van grote interviews, achtergrondver-
halen, rubrieken, columns. Die schreef en besprak ze graag 
met haar beste vriendin en collega Mary-Ann Lindo. Zij 
voerden regelmatig overleg op de redactie, het waren inspire-
rende discussies. Na een slepend ziektebed overleed Mary-Ann 
in 2000 aan kanker. Het feest op de Parool-redactie was voor 
Leonoor voorbij. Ze begon een rubriek ‘Het huis van’, over 
huizen waar beroemde mensen gewoond hebben. Dat vergde 
veel research en die verrichtte ze steeds vaker vanuit huis. De 
band met de redactie verslapte. 
Rond diezelfde tijd ontmoette Leonoor haar grote liefde, René 
Segerius, een scheepstimmerman die op een klipper woonde 
aan de Oudeschans. De klipper kon varen en al gauw maakten 
René en Leonoor romantische tochten buiten de stad. Dertig 
jaar eerder kreeg René een oud wrakkig bootje en ging hij op 
die plek liggen – dat kon toen nog gewoon, je betaalde wat 

belasting maar van vergunningen en het betalen van kapitale 
sommen liggeld was nog geen sprake. Het bootje werd opge-
knapt en verkocht, daarna volgde een wat groter schip, enzo-
voorts, totdat de ‘Margaretha’ in zijn leven kwam, een tweeën-
twintig meter lang schip dat hij helemaal opknapte en intim-
merde, inclusief CV en badkamer. 
Leonoor en René hadden allebei een een kleine band met Suri-
name. Toen René op de lagere school zat, kwam hij graag thuis 
bij een vriendje van Surinaamse afkomst. Op een dag vroeg de 
moeder waarom Reneetje steeds zo ‘bleu’, zo verlegen was. Hij 
vertelde dat hij een beetje bang van ze was, omdat ze zo vaak 
ruzie maakten. De moeder lachte hard en zei “Nô, kleine man, 
wij maken geen ruzie hoor, zo praten de Surinamers gewoon!” 
Leonoor was nooit in Suriname geweest maar wel meerdere 
keren in Guyana om voor het Parool verslag te doen van de 
Lepra Stichting en ze wilde altijd al het buurland daarvan 
verkennen. De keus voor een huwelijksreisbestemming was 
snel gemaakt. 
Na het jawoord en een mooi feest in 2001, gevierd op de 
grachten rondom de Nieuwmarkt, kwamen Leonoor en René 
aan in Suriname. Liefde op het eerste gezicht. De eerste 
verkenningen verliepen met de auto, een lage sedan, niet 
geschikt voor de slechte wegen en zeker niet voor René’s rug, 
die flink te lijden heeft gehad van het jaren lange zware werk 
aan boten. Een beginnende hernia werd een echte hernia en 
een Chinese arts, dr. Ho, zei “hoho, geen trips meer met de 
auto, zet die huwelijksreis maar even op een laag pitje!”. Ze 
zochten naar een boot waarmee ze verder het land konden 
verkennen, maar troffen geen enkel schip met bedden. De 
boten met hangmatten die er wel waren, zouden René’s rug 
zeker niet verder helpen. Het idee voor ‘Mi Gudu’ (‘mijn 
liefje’) werd geboren. 

Terug in Nederland vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. 
Leonoor en René hadden allebei zin in een avontuur. De 
‘Margaretha’ – en vooral haar ligplaats – zou voor een flinke 
som verkocht kunnen worden. Leonoor kon met een behoor-
lijke gouden handdruk bij het Parool vertrekken en haar huis 
op de Binnenkant verhuren. De financiën waren snel rond, nu 
de bouwtekeningen. Daar ging uiteindelijk anderhalf jaar 
overheen. Euroship, zo heette het bedrijf op Het Land van 
Maas en Waal, voerde de bouw uit. Slechts twee werknemers, 
maar ze maken bouwtekeningen én snijden computerge-
stuurd de platen voor cascoschepen tot soms wel driehonderd 
meter lengte. De ‘Mi Gudu’ is 26 meter lang geworden, 6,5 
meter breed, met zes kajuiten met ieder twee bedden, douche 
en toilet. ›

Leonoor en René voor hun boot Mi Gudu



Alles werd in Nederland voorbereid en in 2004 werden vier 
grote containers naar Suriname verscheept. De cascoboot 
werd aan de Saramaccadoorsteek gebouwd. De feestelijke 
tewaterlating moest anderhalf jaar later plaatsvinden. Heel 
Paramaribo was er, lekker eten, drinken en muziek, maar op 
het hoogtepunt wilde de boot het water niet in. De onderlig-
gende houtjes braken, de tractor was te licht, de sleepboot te 
zwak, de boot kantelde. Een dag later, zonder publiek maar na 
uitgebreide Surinaamse, Hindoestaanse en Chinese inzege-
ningen, lukte het wel. 
Er wordt nu nog aan de boot gewerkt, maar dat gaat om 
details. Er zijn al flink wat dag- en meerdaagse tochten 
gemaakt. De eerste keer naar Nickerie – vijf dagen heen en vijf 
dagen terug - was spannend. Zou het water overal breed en 
diep genoeg zijn? Onderweg troffen ze veel wild aan. Jagen is 
een favoriete bezigheid van Surinaamse mannen, maar dat is 
niet te merken als je de kant van Nickerie op gaat, omdat je 
daar niet met de auto kunt komen. Je ziet toecans, apen, 
lamantijnen (zeekoeien) en af en toe zelfs ‘tijgers’: de Suri-
naamse naam voor jaguars en luipaarden. Omdat er vrijwel 
geen mensen in dat gebied komen zijn ze niet bang, vooral bij 
de kreken (beken) die onderweg worden aangedaan, wemelt 
het van de dieren. 

Leonoor wilde meer dan gastvrouw zijn op de boot. Ze schrijft 
nog steeds een tweewekelijkse column voor het Parool, maar 
was niet van plan voor de Surinaamse media te gaan schrijven. 

Totdat ze de uitgever van de Paramaribo Post ontmoette, naast 
de lifestyle bladen Moksi en Suriname United het enige kleu-
renmagazine in Suriname. Hij zocht een nieuwe hoofdredac-
teur en Leonoor nam de klus aan. Tot het blad een half jaar 
later ter ziele ging, met name omdat de distributie in Neder-
land niet goed liep. Leonoor schreef hierover in haar Parool-
column en Jaap Hoogendam las dat. Hij is ook een bekende 
uit de buurt, was eigenaar van café de Hoogte, nu van de 
Ponteneur bij het Muiderpoortstation. Jaap kende Suriname 
van vakanties, noemt het “een land dat aanvoelt als een 
warme oude jas”. Hij verdiende goed met zijn zaak en wilde 
een steentje bijdragen in het wat dorre journalistieke klimaat 
van Suriname, dat volgens hem recht heeft op een eigen 
opinieblad. Via de redactie van het Parool vond hij Leonoor 
en hij stelde voor met haar een nieuw blad te beginnen. Een 
paar maanden later rolde de eerste ‘Parbode’ van de pers. De 
lezersaantallen stijgen iedere maand, zowel in Suriname als in 
Nederland, waar Jaap persoonlijk de distributie verzorgt. 

“Mis je Nederland?” Nee, zegt Leonoor stellig. “Wilde je dan 
echt weg?” Nee, dat ook niet, maar ze had alles wel eens 
gezien. Soms, als Leonoor foto’s of filmbeelden ziet van de 
Amsterdamse grachten, die vindt ze zo mooi...... Maar missen? 
Nee, ze heeft genoten van de jaren daar, nu geniet ze hier. Je 
kunt hier echt iets betekenen, een verschil maken. “En de 
Nieuwmarkt?” “Hmmm, kaasfondue eten bij Bern, dat mis ik 
wel een beetje.......”

Het belangrijkste nieuws is dat de 
Pinto niet op de agenda staat van de 

Commissie Welzijn van 13 maart. Dit ver-
namen we, nadat we gespannen hadden 
gewacht op de beloofde voorstellen van 
Marjet van den Berg van het Wijkcentrum 
d’ Oude Stadt. Zij heeft gesproken met 
ambtenaar Rini Scheffers, die werkt voor 
de wethouder Welzijn mevrouw Wil 
Codrington. Volgens Marjet is de Pinto 
Bieb nu op een ‘PM-lijst’ gezet. Dat is een 
‘pro memorie lijst’, of ‘voor herinnering 
lijst’. Dit zou kunnen betekenen dat het 
onderwerp steeds verder wordt doorge-
schoven, misschien omdat het een gevoe-
lig punt is dat binnen het college en de 
partijen verdeeldheid veroorzaakt.
 
We zullen de komende tijd dus weer met 
raadsleden moeten overleggen om een 
vinger aan de pols en in de pap te hou-
den en om wat schot in de besluitvor-
ming te krijgen. Want door het steeds 
uitstellen kunnen we straks voor vol-
dongen feiten komen te staan. Er ligt al 
een besluit uit 1994 om de Pinto Bieb te 
sluiten, als de bibliotheek bij de Czaar 
Peterstraat klaar is (ca. 2010). Wat we 
nu dus van de wethouder verwachten is 
een voorstel tot intrekking of wijziging 
van dat oude besluit en een nieuw plan 
waarin het Pintohuis in de huidige vorm 
blijft bestaan. Ten minste, dat is wat wij 

graag zouden willen. Tijdens ons gesprek 
met mevrouw Codrington, waarover in 
de vorige Opnieuw is bericht, vertelde 
ze dat ze een aantal varianten aan de 
stadsdeelraad wil voorstellen en dat die 
daar dan uit moet kiezen, met het prijs-
kaartje wat daar aanhangt. Dan ligt er 
nog de vraag waar het geld vandaan 
moet komen.

Misschien moeten we binnenkort toch 
het ‘Burger Initiatief’ bij de gemeen-
teraad indienen. Een ‘Burger Initiatief’ 
betekent dat de gemeenteraad het 
onderwerp op de agenda moet zetten 
en moet bespreken. Daarmee dwing je 
het Dagelijks Bestuur en de partijen in 
de Stadsdeelraad een standpunt in te 
nemen en dat kan het besluitvormings-
proces versnellen.  Voor zo’n ‘Burger 
Initiatief’ heb je driehonderd handteke-
ningen nodig en wij hebben er al meer 
dan 1200! 

Ondertussen in het Pintohuis 
Er wordt een stichting opgericht die soci-
aal-culturele activiteiten gaat stimuleren, 
Liesbeth van het Pintohuis doet erg haar 
best om regelmatig muzikale, poëtische, 
literaire, filosofische avonden te organi-
seren, er komt een ‘rouw- en verliesver-
werkingsgroep’, er is een Spinozacursus 
en een gespreksgroep over de Verlichting 
is in oprichting. Zie ook de informatie 
elders in dit blad. 
We houden u op de hoogte en we hopen 
dat we op uw hulp kunnen rekenen, 
als het weer nodig mocht zijn, om onze 
mooie, historische, gezellige, kleine Pinto 
Bieb voor altijd open te houden!

De actiegroep

Zie ook www.oudestadt.nl/pinto/index.nl 
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Ik weet nog een keer, op een nacht: 
een heleboel gegil. Was een buiten-
lander met een auto zo de gracht in 

gereden. Nou zag je al bijna nooit een 
auto, laat staan een in het water. Die 
Duitser, was het geloof ik, dacht dat die 
dekschuit gewoon een brug was. En hij is 
die schuit opgereden, maar belandde zo 
in het water. Eentje van de passagiers was 
verdronken. Heeft een heel stuk van in 
de krant gestaan.

O ja...dat herinner ik me ook nog heel 
goed! Ik werd jarig, ik werd tien jaar en 
ik wilde graag laarzen voor m’n verjaar-
dag. Van die gummi kaplaarzen. Van 
de Hema. Ik geloof dat het die dag een 
hittegolf was. Maar ik moest en zou die 
laarzen an. M’n moeder: “Maar die ken 
je niet an. Het is veels te warm” “Ja Moe, 
die kan ik wel an!” Heb ik de hele dag op 
gelopen. Zonder sokken of niks. Ja, dat 
was mijn cadeau. Nou...van binnen wa-
ren ze an het eind die dag kletsnat! En 
ik een blaren! Wat kan een kind ook raar 
doen, hè? Duur cadeau? Ja dat zal wel. 
Weet je dat de Hema met de prijzen niet 
hoger ging dan een gulden? Je had een 
stuiver, een dubbeltje en kwartje. Twee 
of drie kwartjes en het duurste was dan 
een gulden. Hoger ging de Hema niet.
Je had op het hoekje een logement op de 
Achterburgwal, waar 
wij woonden. Nou heet 
dat een hotel...toen 
was het een logement. 
Daar hadden ze een 
grote herdershond. En 
wij kinderen zaten op 
de stoep. Zo’n hoge ste-
nen stoep. En dan rie-
pen we: “Hondjepoep!” 
En wat dat met die 
hond was, ik weet het 
niet. Maar dan kwam 
ie aanrennen! En dan 
vlogen we allemaal bij 
m’n moeder naar bin-
nen. Hahahaha...al die 
kinderen. Al de stoelen 
schots en scheef. Ken 
je nagaan wat een her-
rie dat geweest is.  M’n 

moeder vond dat allemaal maar goed 
ook. Tja, wat hadden ze vroeger voor 
boel, hè! Een blind paard kon er nog geen 
schade doen. Als die hond dan weg was, 
dan gingen we weer: HONDJEPOEP!! En 
dan kwam ie er weer an. Daar hadden we 
gein in natuurlijk. Zo vermaakte je je als 
kind zijnde.

Je had van die honden vroeger, dat zie je 
nou niet meer, die zaten wat te doen sa-
men. 
Dat mannetje en dat vrouwtje, die kon-
den niet meer van elkaar af komen. En 
ik zag dat vanaf de stoep. Wist ik veel! 
Ik naar binnen gerend. Riep ik :”Moe.. 
Moe...! Er zijn twee honden. Die zitten 
aan mekaar vast.” Toen nam m’n moe-
der een emmer met water en gooide dat 
over die honden heen. Ja...en dan waren 
ze weer los. Je wist niet wat dat was toen. 
Dat heb je nou niet meer natuurlijk, die 
honden zitten nu allemaal aan de lijn of 
zijn geholpen. Toen lieten ze geen hon-
den helpen. Ben je gek! Dat geld had-
den de mensen niet. Als ze geld hadden, 
kochten ze daar eten voor.

Ik zat eerst op het kakschooltje, zo noem-
de je vroeger de kleuterschool, in de Kei-
zerstraat, en daarna ging ik naar de Clau-
dius Civilis school in de Uilenburger-

straat. Die school is nu weg. Maar hij zat 
bij de ‘Witte Olifant’. Aan de andere kant 
van de straat. De kant van de Peperstraat 
op. Er was aan de overkant een jongens-
school. Een kleermakersschool was dat. 
En er zat ook een kippenbeweging. Ja! 
Daar brachten ze dan levende kippen en 
die werden daar geslacht. Dan ging hun 
nek eraf en dan liep zo’n kip zonder kop 
zo de straat op. Akelig hoor, dat zal me 
altijd bij blijven.
Op die school zaten Christen en Joodse 
kinderen door elkaar heen. Op vrijdag, 

als de sabbat begon, 
mochten de Joodse 
kinderen naar huis en 
de kinderen die over-
bleven gingen dan in 
één rij zitten. Dan ging 
de meester voorlezen. 
Het was een openbare 
school. Onze school 
deed niet aan het kerst-
feest. Helemaal niks. In 
de buurt zag je ook geen 
versieringen zoals nu. 
Een dag voor de kerst 
ging je met het hele ge-
zin de kerstboom optui-
gen met echte kaarsies 
in de boom. Er stond 
altijd een emmer water 
met een spons naast de 
boom. Link hoor, even-

Jopie Baars 
  vertelt verder...

Jopie Baars, 18 jaar. 
Foto: Collectie Wilma 
van den Berg

Het “kakschool”-klasje met 3e van rechts in matrozenpakje op het hobbelpaard Wilma’s vader. 
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zogoed. We aten altijd konijn. Er 
waren geen cadeautjes zoals nu. Het 
kerstfeest vierden we in de kaaskerk 
op Zeedijk. Dan werd er gezongen en 
voorgelezen. Dat ging van het Leger 
des Heils uit. Er stond altijd een hele 
grote kerstboom. Na afloop kreeg je 
een sinaasappel en een scheurkalen-
der. Voor kinderen en groteren was 
een aparte viering. 

Sinterklaas werd overal gevierd met 
cadeautjes. Zo had mijn moeder 
twee schoenendozen en daar zat 
dan allemaal chocolade in. Voor mij 
en je ome Koen. Wij waren de jong-
sten, hè. Een letter zat er dan in. En 
een pispotje met een drolletje erin 
van marsepein. En dan kreeg ik een 
poppetje of zoiets. Ja, mijn moeder 
deed altijd aan Sinterklaas. Je had in 
die tijd geen intocht zoals nu. Met 
een pan chocolademelk op het vuur 
en een boterletter, nu noem je dat 
een banketstaaf, wachtte je op Sin-
terklaas. Die kwam dan wel thuis. 
Geen echte natuurlijk. Dat was een 
oom of een tante. 
Sinterklaas en zwarte Piet gingen op 
zo een avond de hele familie af. Ja, 
niet helemaal zo netjes verkleed. Ze 
hadden dan een kleed om of zo. Dat 
doet me altijd denken aan Toon Her-
mans. Nou zo was het echt, hoor! En 
dan was m’n broer Bap Pieterme-
knecht. Hadden ze alleen z’n gezicht 
zwart gemaakt en de nek gewoon 
wit gelaten. Zwart maken deden ze 
met een verbrande kurk. Ik weet nog 
dat ik riep: “Pietermeknecht heb een 
hele skone nek!” Ik heb hem schijn-
baar herkend. Ach ja, dat opmaken 
ging niet zo nauwkeurig en ze had-
den ook gewoon hun eigen schoenen en 
kleren aan natuurlijk. Een witte papieren 
kraag had ie om. Een mijter of een baard 
kan ik me niet herinneren bij Sinterklaas. 
Je was veels te bang en te blij dat ie weer 
weg was.  

Op school hadden we geen kerstvakan-
tie. Alleen grote vakantie. Als het heel 
erg vroor kregen we wel een middagje 
vrij: ijspret. Of als de koningin kwam op 
de dam.
Er was een clubje van juffrouw Gasstel op 
de Oude Schans. Daar kon je breien en 
haken, sjoelbakken en dat soort dingen. 
Iedereen had een bijnaam. Appie twee-
duim; die was geboren met twee duimen. 
Die tweede duim heeft ie eraf laten halen 
in het Binnengasthuis. Maar die naam 

heeft ie altijd gehouden. En mijn vader 
was Hein de Jood. Ome Daan had een 
horrelvoet, dat zie je ook niet meer te-
genwoordig. Hij liep met verse waar voor 
de beesten. Met een kar liep ie. Je had 
veel karren die door de straat kwamen: 
viskarren, groenten....
Oh ja! Saartje met d’r broodkar. Ze was zo 
bang voor honden. Liep ze op de Recht-
boomssloot. “Vers brood, vers brood!” 
riep ze. Een grote hond achter haar be-
gon te blaffen. Saartje was zo bang dat ze 
die kar zo de gracht in reed. Lag ze met 
kar, broden en al in de gracht. Hahaha-
haha. 

Dan had je weer een kar met touw be-
spannen waar gedroogde scharren aan 
hingen. Was lekker, lekker zoutig. Dan 

was er weer een met pruimen, si-
naasappelen, mosselen of kolen. 
Het was maar wat ze als handeltje 
op konden duikelen. 

Je had wel allemaal kleine winkel-
tjes. Tante Coba had een water en 
vuurwinkeltje. Dat was dan warm 
water en het vuur waren smeulende 
kooltjes. Ik zou niet weten waar ze 
die voor gebruikten. Kwamen die 
vrouwen een emmertje water halen 
of wat kooltjes. Dat ging dan in een 
aardewerken ding. Dat kreeg je in 
bruikleen. De mensen stookten op 
turf. Stonk als de kelere!!! Maar dat 
was overal, dus dat rook je niet eens 
meer. Kolen waren veel te duur.

Er werd gekookt op oliestellen. Je 
had éénpits, twee- en driepits. Al-
les werd erop gekookt en gebakken. 
Gasstellen bestonden toen nog niet. 
Groenten en vlees werden ‘s mor-
gens vroeg al opgezet. De was werd 
ook opgekookt op het oliestelletje. 
In zo’n hele grote smalle hoge ke-
tel. Dat stond dan de hele nacht op. 
Dat was een keer in de week, want 
je werd zaterdag ‘s avonds voor de 
kachel gewassen en dan kreeg je 
schone kleren aan. Daar moest je de 
hele week mee doen. We sliepen in 
een bedstee. Er hing zo een vet touw 
aan het plafond. Dat was om jezelf 
op te trekken. Het matras was een 
veren bed met een tijk erom. En die 
tijk werd af en toe verschoond.

Smalle straten waren er met houten 
trappetjes. De moeders zaten daar 
hun groenten schoon te maken en 
de aardappels te schillen. De kinde-

ren speelden dan op straat. Als kind zij-
nde kwam je niet veel verder. Overal had 
je kleine winkeltjes. De mensen hadden 
vaak van hun huiskamer een winkeltje 
gemaakt. In de vissteeg werd alleen maar 
vis verkocht. Die steeg werd zo in de 
volksmond genoemd. De officiële naam 
was de Lazerussteeg. Ach, ach stinken 
dat het daar deed. Louistje Boaz woonde 
daar. Zijn vader handelde ook in vis. Jo-
den mochten alleen maar handel drij-
ven. Ze mochten niet bij de gilde. Maar 
je had ook de diamantslijpers. Dat moch-
ten ze wel, omdat Christen mensen dat 
niet konden. Het slijpen deden meestal 
de Polen en de Russen. Die waren al ge-
vlucht voor de progroms. Voor diamant 
slijpen was geen gilde. Dat mocht niet. 

vervolg op pagina 34

Uilenburgerstraat. Foto: Collectie Wilma van den Berg 

Plee en keuken.... 



lente
 
bij het dagen van de dag
daagt het krieken van jouw lach
in de luwte van de steden
zet ik alle zeilen bij met
jouw voeten in mijn aarde
 
zomer
 
in mijn tappatuin bloeien mijn tappaviolen 
tussen de bomen ligt mijn tappadochter
te zingen in haar hangmat
mijn tappamoordenaar draagt het verkeerde
overhemd en op de dag van de tappamoord
heeft hij zijn das verkeerd gestrikt

 
herfst
 
van de drie gasten is er één een god
zij zijn op de terrassen neergestreken
bij het trainen van de hartspier
begint het weer te betrekken
 
winter
 
in de vestibule ligt de beste wensen op de mat
hoor de wind blaast bijbelteksten door de bomen
sinds de kerstkaraoke uitliep op een wereldwijd
orgasme is het treinverkeer niet meer 
op gang gekomen 
    Bert Baanders

D
e plannen van het vorige kabinet 
voor de huren zijn van de baan. 
Dat is goed nieuws. Geen huurli-

beralisatie van een kwart van de wonin-
gen met lage huren.  Geen extra hoge 
huurverhogingen.
Wat veel huurders hoopten is gebeurd. 
De uitslag van de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer van 22 november 2006 
leidde tot een andere kamermeerder-
heid. Daarna heeft de Eerste Kamer be-
sloten het wetvoorstel voor de moder-
nisering van het huurbeleid - het plan 
Dekker - niet te behandelen. Het wet-
voorstel werd controversieel verklaard.
 
De nieuwe regering heeft in haar coa-
litieakkoord afgesproken dat de huren 
niet geliberaliseerd worden en de huur-
verhogingen de komende jaren gekop-
peld worden aan de inflatie. Per 1 juli 
2007 is dat 1,1 procent. In het regeerak-
koord staat verder dat de corporaties 
jaarlijks € 750.000.000.- moeten bijdra-
gen aan betaalbaarheid, stedelijke ver-
nieuwing, isolatie en nieuwbouw van 
huurwoningen. Voor de uitwerking 
hiervan zullen de corporaties met voor-
stellen moeten komen. De vraag is wan-
neer en hoe. Of belanghebbenden zoals 
bewoners en gebruikers inspraak of het 
nakijken hebben is nog niet bekend.
 Het is hard nodig wonen betaalbaar 
te maken. Te veel mensen betalen nog 
steeds meer dan een derde van hun in-
komen aan woonlasten. Op de huursub-
sidie is de afgelopen jaren gekort. Door 
die kortingen ongedaan te maken en de 
toeslagen te verhogen zou het wonen 
voor deze mensen weer betaalbaar kun-
nen worden.

Huurbelasting voor mensen die in ver-
houding tot hun inkomen te weinig 
huur betalen en extra huurtoeslag voor 
degenen die te veel betalen is waarach-
tig geen slecht idee. Dan is het probleem 
van het ‘scheef’ wonen ook opgelost. Er 
komt dan extra geld in de schatkist, dat 
weer in betaalbaarheid geïnvesteerd 
kan worden. De belastingdienst regelt 
de huurtoeslag, waarom dan niet ook 
de huurbelasting.
 
Jammer dat er nog steeds niets gedaan 
wordt aan de hypotheekrenteaftrek. 
Het bezit van een eigen huis is heilig. 
Eigen huis hoezo? Is de werkelijke eige-
naar in veel gevallen niet feitelijk de hy-
potheekverstrekker? De eigenaar is dan 
een huurder die zijn afdracht aan een 
superverhuurder doet. Hij krijgt wel een 
fikse huur-, pardon koopsubsidie van 
het rijk. Hierbij is niet, zoals bij de huur-
subsidie, een bovengrens en een limiet 
ingevoerd. De bedragen die jaarlijks met 
de koopsubsidie/hypotheekrenteaftrek 
gemoeid zijn, zijn een veelvoud van het 
bedrag dat op de rijksbegroting staat 
voor huursubsidie. 
Door extra aandacht voor nieuwbouw 
hoopt men de overspannen woning-
markt te ontlasten. Zeker meer huur-

4 jaargetijden

Goed 
nieuws voor 

huurders
Els Agtsteribbe

woningen bouwen leidt tot een betere 
doorstroming. Maar niet alleen dure 
huurwoningen, ook goedkope nieuwe 
huurwoningen zijn nog steeds brood-
nodig. Hetzelfde geldt voor nieuw te 
bouwen koopwoningen. Voor veel star-
ters met een laag of modaal inkomen is 
een koopwoning onbetaalbaar. Over de 
vraag wat goedkoop en betaalbaar is 
zijn de partijen het nog lang niet eens. 
De corporaties vinden een huur tot 
€ 520.- betaalbaar. Huurdersorganisaties 
zijn van mening dat de grens op € 390.- 
ligt. Wat de prijs voor een betaalbare 
koopwoning is wordt ook heel verschil-
lend beoordeeld. Er zullen nog de no-
dige discussies gevoerd moeten worden 
over wat betaalbaar is voor wie.
 
De betaalbaarheidsvraag speelt ook bij 
splitsing en verkoopplannen van wonin-
gen van particuliere verhuurders en van 
corporaties. Ook hier betaalt de huur-
der of de koper vaak het gelag. Mensen 
worden onder druk gezet om te verhui-
zen, zeker als zij de stijgende woonlas-
ten niet meer zullen kunnen opbren-
gen. Oppassen dus dat de binnenstad 
en onze buurt niet steeds minder toe-
gankelijk worden voor mensen met lage 
inkomens.
 
Goed nieuws. Actie voeren helpt. Dat 
blijkt eens te meer nu de plannen van 
minister Dekker eerst op sterk water zijn 
gezet en daarna niet in het nieuwe re-
geerakkoord terug te vinden zijn maar 
in de prullenmand. Dat smaakt naar 
meer, dus gaan we door met acties voor 
betaalbaar wonen in gemengde buur-
ten.
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BITTERBOLLEN 
het VERVOLGVERHAAL 

herleeft

DOOR Gaia, Floris en Jonathan
Het was donker, Lisa kon niks zien. Ze zat in 
een klein celletje. Ze voelde en hoorde dat 
er muizen zaten. Haar handboeien deden 
pijn, dus probeerde Lisa ze los te maken en 
tot haar verbazing lukte dat. Vlak daarna 
klom er een muis op haar schoot. Ze wist 
het meteen: de muizen hadden haar boeien 
doorgeknaagd! Dan waren het wel heel 
sterke muizen! Maar vóór Lisa kon weg-
gaan kwam de geest weer…        
“Zo zo, ik weet niet hoe je het gedaan hebt, 
maar je hebt je ketens losgekregen”, zei de 
geest.
Lisa blafte tegen de geest: “Wat heb je met 
mijn broertje en mijn ouders gedaan?” 
“Hetzelfde wat ik met jou ga doen!” zei de 
geest. Lisa begon te huilen. De geest zei: 
“Vanavond hou ik nog wel een gaatje vrij 
voor het toetje”. Hij lachte. Dit was Lisa’s 
enige kans. Zonder enige aarzeling rende 
ze weg zo snel ze kon, dwars door de geest 
heen. Het voelde koud en vochtig aan. Ze 
rende zijn huis uit en ging vervolgens naar 
een parkje even verderop. Toen ze in het 
droevige parkje was zag ze ineens allemaal 
geesten die er net zo uitzagen als die geest 
die haar ouders en haar broertje had opge-
geten. “O lekker”, dacht ze. Ze rende snel 
het parkje uit en sloeg een donkere steeg 
in. Op eens hoorde ze van een paar straten 
verderop: “O Lisa, waar ben je nou. Ik heb 
honger!” Ze had geen tijd meer om weg te 
rennen, dus zonder te aarzelen ging ze een 
huis binnen. Het was er net zo als in het huis 
van de geest koud en vochtig.
 
Buiten hoorde ze haar geest roepen: “Lisa, 
Lisa , toe kom terug ik heb toch zo’n hon-
ger!” Brrr er liepen rillingen over haar rug. 
Ze dacht: nou, laat ik eerst maar even kijken 
waar ik ben.
Dus ging ze op verkenning door het huis. 
Eerst keek ze in de hal waar ze op dat 
moment was.
Opeens begon ze te gillen. Naast de trap 
stond een bak voor wandelstokken en para-
plu’s, de bak was gemaakt van een ribben-
kast en daarin stonden wandelstokken en 
paraplu’s gemaakt van beenderen. Toen ze 
een beetje van de schrik bekomen was ging 
ze weer verder met rond kijken. Ze kwam in 
elke hoek stapeltjes botten tegen. Een keer 
kwam er een slang uit een oogkas van een 
schedel kruipen. Uiteindelijk kwam ze bij 
een raam ze keek naar buiten en zag dat 
alle geesten zich op het plein verzamelden. 
Ze hoorde gebons op de deur. Snel rende ze 
naar beneden en deed de deur op slot.
Wordt vervolgd! 

Als je vanaf Tunfun, via de Joden-
breestraat, naar de Nieuwmarkt gaat, 
zie als je bij de Albert Heijn staat links 
voor je een straat die naar de vlooien-
markt gaat en rechts voor je de Nieuwe 
Uilenburgersteeg. Als je die in loopt 
zie je na ongeveer dertig meter aan je 
rechterhand een heel groot gebouw 
met een plein met daarop een soort van 
grote schoorsteen. DAT IS GASSAN DIA-
MONDS.        
Het gebouw is ontworpen door J.C. 
Meyer. Het is in 29 juni 1880 geopend 
en heette toen De Stoom Diamantslij-
perij van de gebroeders Boas. Het was 
toen de grootste slijperij in heel Europa. 
Ze hadden een gebouw met meerdere 
verdiepingen gebouwd, omdat er toen 
al veel woningen nood was, maar ze wel 
veel ruimte nodig hadden. Het had hoge 
ramen om zo veel mogelijk daglicht te 
krijgen. Er was plek voor ongeveer 600 
arbeiders. 
In de jaren dertig werkten er nog maar 

tweehonderd arbeiders en werd de rest 
verhuurd. In 1940 werd het hele gebouw 
textielopslag. Voor de jaren tachtig werd 
het gebouw opgenomen in de monu-
mentenlijst. In 1989 werd het gebouw 
overgenomen door Gassan diamonds. 
En van af toen is het weer in gebruik als 
slijperij maar trekt het ook veel bezoe-
kers.

Het slijpproces
De diamant wordt gevonden in grotten 
in bijvoorbeeld Canada, Australië en 
Rusland. De grotten kunnen maximaal 
twee kilometer diep zijn. Ze worden ge-
vonden in de vorm van twee op elkaar 
gezette piramides.
In een diamantslijperij zoals Gassan 
wordt één topje er net boven de helft 
afgehaald. Om diamant te slijpen heb 
je iets even hards of nog harders nodig. 

Maar er is niets harders dan diamant. 
Dus moet je het topje dat ze eraf halen 
gebruiken om de diamant te slijpen. 
Door ze over elkaar te schuren krijg je al 
een beetje iets wat op een diamant lijkt. 
Maar dan heb je nog een grove vorm van 
de diamant.
Om hem die vlakjes te geven die dia-
manten altijd aan de bovenkant hebben, 
moet je hem nog een keer fijner slijpen. 
Die vlakjes heten facetten. Ze slijpen 
hem op een heel erg snel draaiende 
schijf. Omdat er dus niets harders is dan 
diamant, zit er diamantpoeder in die 
schijf.
Al dat slijpen duurt bij elkaar ongeveer 
acht á tien uur! Als de diamant helemaal 
klaar is wordt de prijs bepaald aan de 
hand van de volgende dingen: 
- het aantal karaat. 1 karaat is 0.2 gram. 
- de kleur. Diamanten zijn van koolstof 
gemaakt, dus kunnen ze soms een gele 
gloed hebben.
- de zuiverheid. Dat houd in dat er geen 
stukjes steen en dat soort dingen in zit-
ten.
En dan als laatste kijken ze naar de slijp-
vorm. Of hij als een hartje is geslepen of 
als een briljant bijvoorbeeld. 
Een diamant is heel duur, omdat je 
maar heel weinig van de diamant over 
houdt. De beste klanten van Gassan zijn 
voornamelijk voetballers!  De meeste 
briljanten (dat zijn geslepen diamanten) 
hebben 57 facetten.
Maar nu is Gassan met een nieuwe bril-
jant gekomen, namelijk de GASSAN 121. 
Deze diamant heeft geen 57 facetten 
maar 121!
Het aantal facetten is altijd oneven om-
dat je altijd één facet aan de bovenkant 
hebt.
121 is heel precies uitgerekend, want als 
je een diamant meer dan 121 facetten 
geeft wordt de schittering weer te veel. 
Dat is minder mooi. 
Als je van Bling Bling of  schitterende 
dingen houdt, is het vast wel iets voor 
jou om eens langs Gassan te gaan. Een 
rondleiding is gratis.

Floris&Jonathan

GASSAN 
DIAMONDS
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Interview nieuw 
redactielid 
Gaia 
9 jaar (bijna 10)
Wat vind je ervan een nieuw redactielid 
te zijn?
Super leuk, omdat ik hem vaak lees en 
hem zo leuk vind!
Wat wil je veranderen aan de kinderkrant?
Het moet leuker worden voor meisjes.
Meer dingen als tekeningen voor meis-
jes (zoals schattige diertjes).
Wat vind je ervan dat je het enige vrouwe-
lijke lid bent?
Ik zou er nog wel een meisje bij willen 
maar ik kan die jongens best alleen aan!
Heb je nog hobby’s?  
Gitaar spelen, street dance en toneel 
spelen. En natuurlijk ook shoppen!
Wat doe je het liefst in je vrije tijd? 
Donald Duck lezen en de OpNieuw na-
tuurlijk. Maar ik luister ook graag naar 
CD’s.
Wat is je lievelingseten?
Sushi!

 

Interview uitgeverij Bulaaq

Door Melle en Thomas

Op Recht Boomssloot 69 zit al vele jaren uitgeverij Bulaaq die 
Arabische boeken uitgeeft, vertaald in het Nederlands. De 
uitgever heet Joost van Schendel. Wij, Thomas en Melle, 
gingen bij hem langs. Wij zijn zelf vorig jaar in Iran geweest en 
hebben drie jaar met Iraanse kinderen contact gehad, dus het 
leek ons leuk om hem te interviewen.
Joost is geboren in Brabant in het plaatsje Budel. Hij heeft 
Arabische taal gestudeerd in Amsterdam. Daarna is hij eerst bij 
een andere uitgever gaan werken en toen is hij zelf een uitge-
verij begonnen: Bulaaq. Bulaaq was in 19e eeuw een wijk van 
drukkers en uitgevers in Cairo, Egypte. Joost heeft hier in de 
Nieuwmarkt zijn kantoor, nadat hij eerst bij een vriend op de 
Rechtboomsloot zat. Toen er een pandje vrij was had hij dat 
gehuurd en nu zit hij daar nog steeds. 
Joost doet nu ongeveer twintig jaar dingen met de Arabische 
taal. Hij heeft honderd à honderdtwintig boeken uitgegeven. 
Hij geeft alleen boeken over de Arabische wereld uit in het 
Nederlands, soms vertaald uit het Arabisch, Perzisch of Turks. 
Het zijn onder andere kinderboeken, woordenboeken en 

geschiedenisboeken over de Islam. De mooiste boeken die hij 
heeft uitgegeven vindt hij 1001 nacht en De 7 dagen van de 
mens. Het boek dat hij het mooist ontworpen vindt is: Islami-
tisch recht en familiebetrekking in Marokko. Daarvan is de 
kaft en de inhoud ontworpen door Françoise Berserik.
Er komen soms mensen naar de uitgeverij die ter plekke een 
boek kopen, maar de boeken kun je ook bestellen op: www.
bulaaq.nl of in elke boekhandel kopen of bestellen, en Joost 
geeft twee keer per jaar een catalogus uit. Hij bepaalt zelf wat 
hij wel en niet uitgeeft en vraagt soms wel advies aan zijn 
vrienden. Zelf heeft hij nog nooit een boek geschreven, maar 
hij zou het heel graag eens een keer doen.
Een aanrader is: Het land van werk en honing. Het zijn 
verhalen van Marokkaanse moeders over hun migratie, 
geschreven door Hanina Ajarai en Marjolijn van Heemstra. 
Bij vertrek kregen we allebei jeugdboek Het boek uit de Hemel 
van Ahmad Vincenzo cadeau!

Wordt vervolgd

S C H O O L K E U Z E
T h o m a s  &  J o n a t h a n  

Wij zijn de afgelopen weken naar mid-
delbare scholen gaan kijken, zowel naar 
gymnasia als lycea (dat zijn soorten on-
derwijs).We noemen een paar scholen: 
Vossius gymnasium, MLA, het  4de Gym-
nasium, HLZ en nog veel meer. Scho-
len zijn heel verschillend maar bijna 
allemaal heel leuk. Vooral met de open 
dagen. Maar schijn bedriegt! Is iedereen 
altijd zo aardig? Zijn de leraren anders 
ook zo geduldig? En zijn de wc’s altijd zo 
schoon? Er is ook veel te doen op open 
dagen of avonden. Vooral bij scheikunde 
natuurkunde en biologie kun je allerlei 
leuke proefjes doen (net NEMO). Wij let-
ten vooral op de sfeer, de kinderen, lera-
ren, gebouw en het niveau van de lessen. 
Maar ook dan is kiezen niet zo makkelijk. 
Zoals Johan Cruijf zei: elk voordeel heb 
ze nadeel. 
De ideale school zou volgens ons de gym-
zaal van het Amsterdams hebben, biolo-
gie van het Ignatius, de kinderen van het 
MLA, het gebouw van het 4de gymna-
sium/Vossius, leraren van het Cartesius, 
Nederlands van het Vossius en van het 
Barlaeus de Griekse les.
Uiteindelijk  maakt iedereen zijn/haar ei-
gen keuze. Ik (Jonathan) zit al acht jaar 
met een vriend in de klas. Hij wil naar 
het 4e, terwijl ik naar het Vossius of het 
Ignatius wil. Nou ja, smaken verschillen! 
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Mensen die ergens wonen houden over 
het algemeen niet van verandering op 
het gebied van bestuur en beleid. Ze zijn 
gehecht aan de buurt zoals die is en aan 
de manier waarop dingen altijd gelopen 
zijn. En dat is goed, want men moet zich 
in de eigen buurt vertrouwd kunnen voe-
len en er thuis zijn. 

Dat ligt anders voor grote organisaties 
en voor het bestuur van een stadsdeel 
of gemeente. Welke bestuurder zou zijn 
naam tenslotte niet verbonden willen 
zien aan een groot Project, een nieuwe 
Toren of een geheel nieuw Centrum voor 
dit of voor dat? De buurt en het bestuur 
staan vaak tegenover elkaar.

Theater
Bij het Leidseplein heeft Joop van der 
Ende een groot theater op stapel staan. 
Daarvoor moeten enkele panden aan 
de Marnixstraat verdwijnen en een serie 
bewoners van de Leidsekade krijgen een 
blinde muur tegenover hun woning, 
op een afstand van drie meter en tien 
centimeter van de enige ramen in de 
halve woningen. De bewoners zijn hier 
niet gelukkig mee. Verder vreest de buurt 
de toestroom van bezoekers met fietsen 
en auto’s. 

Bestuursrecht
Verhuurders van woningen spelen in 
deze situatie wel een rol: ze willen dat 
huurders weggaan om de panden duur 
te kunnen verkopen. Maar de huur-
bescherming op zichzelf is tegenover 
de belangen van Van der Ende onvol-
doende. Een procedure om de huur te 
laten ontbinden zou een huurder ver-
liezen en dan eindigt hij met niets. Veel 

meer de moeite waard in deze situatie is 
daarom het bestuursrecht: het recht dat 
gaat over de verhouding tussen de bur-
ger en de overheid. 

Bezwaren
Van der Ende moet van stadsdeel en 
gemeente allerlei vergunningen heb-
ben: sloopvergunningen, bouwvergun-
ningen om na het slopen te kunnen 
bouwen, woningonttrekkingsvergun-
ningen om van woonruimte een thea-
ter te kunnen maken; bovendien moet 
het bestemmingsplan aangepast wor-
den. Vergunningen worden gegeven op 
basis van wetten en beleid en het bestuur 
mag daar niet van afwijken. Dat gaat 
niet altijd goed, maar gelukkig kan men 
tegen een aanvraag voor een vergun-
ning of een wijziging bestemmingsplan 
een zogenaamde ‘zienswijze’ indienen 
(binnen vier weken na de bekendma-
king) en tegen een verleende vergunning 
of wijziging een zogenaamd ‘bezwaar-
schrift’ (binnen zes weken na bekendma-
king). Dit kunnen huurders doen die hun 
woning uit moeten, andere buurtbe-
woners of het wijkcentrum. Er liggen hier 
redelijke kansen om het één en ander te 
bereiken. Dat theater voorkom je niet, 
maar misschien wordt het iets kleiner of 
met een iets andere vorm, bijvoorbeeld 
zonder een blinde muur op drie meter 
tien voor het raam.
 
Belangen
De belangrijkste functie van het bestuurs-
recht is de bescherming van de burger 
tegen macht en willekeur van de over-
heid. Het stadsdeel is tegenover het geld, 
het prestige en de belangen van Van 
der Ende geneigd om gemakkelijk met 
vergunningen om te gaan. De burger, de 
buurtbewoner, beroept zich dan op de 
regels en wetten die hierover zijn opge-
steld. Voor woningonttrekking bijvoor-
beeld moet de aanvrager een zwaar 
bedrijfseconomisch belang aantonen. 
In het geval van Van der Ende denkt het 
Stadsdeel daar licht over. Misschien vin-
den de ambtenaren dat vanzelf spreken 
of zijn ze geïmponeerd. Het is dan de 
taak van buurtbewoners en wijkcentrum 
om erop aan te dringen dat ook Van der 
Ende zo’n bedrijfseconomisch belang 
aannemelijk moet maken. Want het is 
niet geheel zeker dat hij dat kan.

Formalisme
Dit zijn formele acties. In de eerste plaats 
omdat de actievoerende buurtbewoner 
zich altijd beroept op beleid en wetten 
en daarvan afhankelijk is. Maar die gang 
van zaken is ook formeel of zelfs forma-
listisch omdat het een bewoner zelf onver-
schillig laat of Van der Ende wel of geen 
winst zal maken: hij wil z’n woning hou-
den. Dat is echter in het bestuursrecht 
nou weer net geen argument. Hoewel 
het altijd prettig is steken en prikken uit 
te delen aan de meestal tamelijk gevoe-
lige autoriteiten, is dat formalisme verve-
lend, zeker voor de bewoners zelf. Soms 
lijkt het zelfs alsof die regeltjes, die dwin-
gen tot onechtheid, een gezonde, vitale 
groei alleen maar in de weg staan. 

Leven en macht
Kunnen er überhaupt nog nieuwe moge-
lijkheden ontwikkeld worden binnen 
regels die alles hebben vastgelegd? Slaan 
de wetten het leven niet dood? De fout 
in deze gedachtengang is natuurlijk dat 
leven en macht te zeer gelijkgesteld wor-
den. Maar vaak genoeg heeft dat leven 
juist bescherming nodig en is verande-
ring geen ‘groei’, maar iets wat het eigen 
leven en wie weet dat van hoeveel ande-
ren minder gelukkig maakt. Er bestaan 
geen garanties dat men niet in een 
ongelukkige situatie terecht zal komen. 
Tegenover alle glossy uitgevoerde plan-
nen, de beloftes en bezweringen van 
macht en politiek, is het verstandig om de 
woorden van Reve in gedachten te hou-
den: “Zoals het is, is het al erg genoeg”.

Peter Commandeur
Woonspreekuur in wijkcentrum d’Oude 
Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
woensdagavond van 7 tot 8 uur

BESTUUR EN BELEID
Ik ben tegen verandering: zoals het is, is het al erg genoeg. 

      (Gerard Reve)
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Het Scheepvaarthuis en 
de bewoners van de Buiten 
Bantammerstraat.

Nu de inrichting tot hotel van 
het Scheepvaarthuis z’n vol-
tooiing nadert (Naar verluidt 
opent Hotel Amrath er in juli 
haar deuren met een –eerst 
gedeeltelijke-  ingebruikname) 
is er eindelijk ook duidelijkheid 
gekomen over de onbebouwde 
strook aan de Buiten Bantam-
merstraat. Voorlopig  wordt 
daar niet gebouwd! Dit heuglij-
ke nieuws bracht een vertegen-
woordigster van “De reden van 
Bantam” in de bewonersraad-
vergadering van 8 maart.

Bijna 6 jaar geleden richtten de 
bewoners van de Buiten Ban-
tammerstraat de stichting ”De 
reden van Bantam“ op nadat 
gebleken was, dat de nieuwe ei-
genaar van het Scheepvaarthuis 
een erfpachtovereenkomst van 
50 jaar met de Gemeente had 
gesloten voor het hele kavel, 
dus inclusief het ommuurde 
parkeerterrein ernaast, na de 
toezegging van de Gemeente, 
dat het gebouw een hotel-be-
stemming kon krijgen.
Er werd een bebouwingsplan 
voor de naastliggende om-
muurde open ruimte gelan-
ceerd onder de noemer: “Het 
voltooien van de Scheepvaart-
huis driehoek”. Dat plan hield 

in een bebouwing even hoog 
als het Scheepvaarthuis met 
ondergrondse parkeergarage. 
Nieuwbouw, bijna 2x zo hoog 
als de huizen aan de overkant 
van de straat, die en passant 
de breedte van de straat een 
meter smaller zou maken. Een 
plan waarmee de bewoners van 
de Buiten Bantammerstraat 
absoluut niet konden leven: ze 
maakten bezwaar en voerden 
juridische actie tot aan de Raad 
van State.
 “De reden van Bantam” legde 
de Gemeente juridisch het vuur 
na aan de schenen bij elke be-
slissing, o.a. in de procedures 
rond een nieuw Bestemmings-
plan voor de Nieuwmarkt. 
Mede omdat ook een Bewo-

nersraadcommissie zich inten-
sief met ontwikkeling van het 
bestemmingsplan bemoeide, 
kwam daarin te staan, dat de 
toegestane bouwhoogte aan-
zienlijk lager werd dan de hote-
leigenaar aanvankelijk wilde en 
dat het straatje juist iets breder 
zou worden in plaats van 
smaller (omdat er voldoende 
lichttoetreding moet zijn in de 
huizen aan het straatje). Boven-
dien mocht de bebouwing geen 
hotel-bestemming krijgen en 
mocht er geen parkeergarage 
onder komen. In augustus 2006 
besliste De Raad van State dat 
zowel de bezwaren van de hote-
leigenaar (parkeergarage, ho-
telbestemming) als die van de 

Buiten Bantammer straatbewo-
ners (zij wilden hoogstens één 
bouwlaag aan een veel bredere 
straat) tegen het uiteindelijke 
ontwerp bestemmingsplan 
werden afgewezen. 
De hoteleigenaar heeft nu 
besloten de situatie bij het 
oude te laten en niet van zijn 
bouwrecht gebruik te maken; 
bewoners tevreden, voorlopig, 
want ze realiseren zich wel, dat 
als op enig moment het hotel 
wordt doorverkocht, de nieuwe 
eigenaar wel van het bebou-
wingsrecht gebruik kan gaan 
maken, als díe in bebouwing 
met een niet-hotel-bestemming 
brood ziet.

Speeltuinvereniging 
“De Waag”.
Op 6 maart is de jaarvergade-
ring gehouden, voor de tweede 
keer onder het nieuwe bestuur.
Bij deze gelegenheid zijn de 
laatste twee “oude” bestuurs-
leden afgetreden. Het hele 
bestuur bestaat nu uit buurtou-
ders met jonge kinderen. Chris-
ta Deel is nu voorzitter. Zij gaat 
er voor zorgen dat het nieuwe 
elan bestendigd wordt.
Beheerplatform Nieuwmarkt.
Op 28 februari zijn vertegen-
woordigers van de groepen, die 
het beheer van de “nieuwe” 
Nieuwmarkt volgen weer bij-
eengeweest. Opmerkelijk: Stads-
deelwethouder Annelieze van 
der Stoel wil de terrassen rond 
de héle Nieuwmarkt weer op de 
oude manier laten opstellen.
De opstelling van het hele ter-
ras ‘aan de gevel’ zoals die het 
afgelopen jaar aan de Oostkant 
juist heel goed functioneerde 
zou dan weer worden als aan 
de Westkant: met middenpad 
en tot aan de stoep. De Bewo-
nersraad vindt nog steeds àlle 
terrassen ‘aan de gevel’ de beste 
oplossing, maar kan leven met 
de huidige situatie aan de West-
kant, mits goed gehandhaafd, 
en vindt  het terugdraaien van 
de situatie aan de Oostkant 
absurd.

Uit Persberichten van het 
stadsdeel:
13 feb.’07
De eerste fase van de aanpak 
van het wallengebied is succes-
vol verlopen. Zo is het contact 
met de direct belanghebbenden 
in het gebied verbeterd, is de 
openbare ruimte op de Oud-
ezijds Achterburgwal en de 
Oude- en Nieuwe Hoogstraat 
compleet vernieuwd en zal de 
Oudezijds Voorburgwal eind 
2008 klaar zijn. Ook hebben de 
winkelstraten in het gebied nu 
elk hun eigen ondernemersver-
eniging met een straatmanager. 
Criminaliteit wordt aangepakt 
door bijvoorbeeld cameratoe-
zicht, veelplegersaanpak en 
actiever contact tussen politie, 
stadsdeel, ondernemers en 
bewoners.
Stadsdeelvoorzitter Els Iping: 
‘vanzelfsprekend ben ik blij 
dat in de eerste twee jaar veel 
is bereikt, maar tegelijkertijd 
ben ik realistisch. Er moet nog 
veel gebeuren. In het geactua-
liseerde plan van aanpak zijn 
daarom voor de periode tot 
2010 de doelstellingen verder 
verdiept. Als eerste gaan we ons 
– samen met de partners – extra 
inspannen om de overlast op 
straat aan te pakken. Natuurlijk 
blijven we doorgaan met het 
opknappen van de infrastruc-
tuur’.

21 feb. ‘07
Het dagelijks bestuur van stads-
deel Amsterdam-Centrum heeft 
besloten in deze bestuursperi-
ode drie ‘huizen van de buurt’ 
te realiseren. Het Huis van de 
Buurt wordt hét adres waar 
bewoners terecht kunnen met 
vragen over wonen, zorg en 
welzijn in de binnenstad.
‘Je hebt nu vaak een wijk-
centrum, buurtcentrum en 
dienstencentrum, maar lang 
niet iedereen weet waarvoor je 
waar moet zijn. Het Huis van 
de Buurt brengt voorzieningen 
samen en voegt nog wat extra’s 
toe. Dat schept duidelijkheid 

Doorkijkje Buiten Bantammerstraat. Foto: SvdL

›
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De Amsterdamse vereniging De Zon-
dagsschilders organiseert haar jaarlijkse 
expositie van het werk van de leden van 
‘De Zondagsschilders’, Centrum voor 
Beeldende Kunst te Amsterdam. Het 
werk bestaat uit schilderijen, tekenin-
gen, grafi sch werk en beeldhouwwerk 
in diverse materialen en technieken.

Tijd: woensdag 18 april 2007 van 12.00 – 
15.00 uur en 19 april tot en met zondag 
22 april 2007 van 12.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Mozes en Aäronkerk – 
Waterlooplein 207 te Amsterdam. Te 
bereiken met sneltram, metro’s en de 
tramlijnen 9 en 14.
De toegang is gratis.

Vertellingen in het Alzheimer Café 
Maandelijks worden bekende en onbekende gasten in het Alzheimer Café aan 
de Nieuwmarkt uitgenodigd iets te vertellen over de diverse aspecten rondom de 
ziekte van Alzheimer. 

Maandag 19 maart is beeldend kunstenaar Francisca Tollenaar-Molhyusen gast in 
het Alzheimer Café. Haar interesse en nieuwsgierigheid in diverse onderwerpen 
uiten zich via haar tekeningen en schilderijen. Zo heeft zij de schilderingen ge-
maakt voor het boekje ‘Ontmoetingen voorbij Alzheimer’, over hoe iemand met 
de ziekte van Alzheimer de weg kwijt raakt in het leven, maar ook hoe je met ie-
mand met Alzheimer contact kunt houden.
Francisca zal onder meer ingaan op wat het voor haar betekent een vader te heb-
ben met Alzheimer. Anne C. Possel zal enkele van haar gedichten uit het boekje 
voordragen

Maandag 16 april is Stella Braam te gast in het Alzheimer Café Amsterdam-
Centrum. Met haar boek ‘Ik heb Alzheimer’ vertelt deze onderzoeksjournaliste 
het verhaal van haar demente vader en de zorg die hij krijgt. Wanneer haar va-
der, als het thuis wonen niet meer gaat, in een zorgcentrum terecht komt zet hij 
de boel op stelten, ‘gijzelt’ zijn afdeling en eist inspraak in de zorg. Als hij lastig 
is, wordt hij platgespoten. Het boek is een onthutsend maar ook hilarisch verslag 
van een strijdbare burger met de ziekte van Alzheimer. 

Alzheimer Café Amsterdam-Centrum wordt iedere derde maandag van de 
maand georganiseerd in het Centrum van Ouderen Flesseman, Nieuwmarkt 77. 
Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang programma 19.30 uur. Gratis toegang. 

Op het Waterloop-
lein en de Nieuw-
markt stonden 
ook eerst alleen 
maar Joden.
De Joodse en 
Christen mensen 
woonden en leef-
den gewoon met 
elkaar.  Toch.. .

hoe arm de Joodse mensen ook waren...
ze hadden wel aparte potten en pannen.  
Voor de koosjere keuken. De gegoede 
Joden woonden bij het Waterlooplein. 
Daar had je ook een Joodse school. Maar 
in de Nieuwmarkt buurt woonden de si-
naasappel Joden. Zo werden de arme Jo-
den genoemd.
 De mannen gingen altijd op zondag een 
borreltje drinken bij ‘De Grote Slok’ op 
de Kloveniersburgwal. Op een keer gin-
gen ze met paard en wagen van ome 
Chris Voskuilen een eindje rijden. Een 
beetje dronken en uitgelaten. Bij de 
Schreierstoren is het paard ergens van 
geschrokken. Dat sloeg toen op hol. Mijn 
vader is er toen afgeslagen. Hij viel met 
zijn hoofd tegen een ijzeren paal. Hij was 
op slag dood. Eenenveertig jaar.... Zijn 
broer rende op hem af en die heeft een 
klap gekregen met een sabel in zijn nek 
van een agent. Ze dachten dat hij hem 
wilde beroven. 

Er waren overal in de buurt van die hele 
steile, smalle trappen. Wij woonden op 
drie hoog. De overleden mensen  wer-
den gewoon thuis opgebaard. Maar over 
die smalle trappen kon geen doodskist. 
Mijn vader heeft opgebaard gelegen bij 
tante Reese in de Jonkerstraat. Dat was 
geen echte tante. Dat deden de mensen 
gewoon voor elkaar. Wat een saamhorig-
heid! De mensen waren helemaal in de 
war van mijn vaders dood. Ik was vier 
jaar toen. Daarna stierf mijn zusje Hein-
tje. Dat was een heel lief kind. Heel ge-
lovig. Daar heb ik nog een ingelijst stuk 
van wat in de krant stond. Daarvoor 
stierf Naatje. Alletwee TB (tuberculose). 
Mijn broer Bap ook, maar dat was in 
Duitsland in de oorlog. Vliegende tering 
noemde men dat.  De dood hoorde bij 
het leven. Het werd niet weggestopt zo-
als nu. De mensen waren blij met elkaar 
en hadden samen verdriet.

Verteld door Jopie Baars en opgeschreven door 
haar dochter Wilma van den Berg

en maakt effi ciëntere dienstverlening 
mogelijk, aldus Wil Codrington, dagelijks 
bestuurder Welzijn.
Het eerste Huis van de Buurt komt in de 
westelijke binnenstad vanuit twee aan-
bodspunten: het huidige dienstencentrum 
Straat & Dijk en het huidige buurtcentrum 
Claverhuis. De Laurierhof – waar vandaag 
al de offi ciële opening plaatsvindt van het 
WMO-zorgloket – fungeert als tijdelijke 
extra huisvesting totdat het Claverhuis 
voldoende ruimte biedt.

Opmerkelijk:
50% v.d.vrachtwagens in de binnenstad 
rijdt rond zonder de benodigde vergun-
ning omdat ze zwaarder zijn dan toege-
staan. 
Al geruime tijd zoekt het stadsdeel naar een 
werkbare oplossing, die het economisch 
leven van de binnenstad niet schaadt en 
de fragiele infrastructuur en het milieu zo 
weinig mogelijk schade doet. Zo wordt dit 
jaar wordt een proef gehouden met een 
stelsel van vrachttrams. 

Jopie Baars
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Culturele 
dinsdagavonden in 
het Pintohuis 
St. Antonies Breestraat 69 
Tel 6243184
Wist u dat de leeszaal van 
onze buurtbibliotheek in het 
Pintohuis zich uitstekend 
leent voor stemmige literaire 
en musicale voordrachten?
Op dinsdag 17 april zal de 
Amsterdamse Spinoza Kring 
het publiek verrassen met een 
spirituele avond o.a. over de 
Maya cultuur, m.m.v. Journey 
therapeute drs. Monique 
Smiths. De toegang is dan 
vrij.
Noteer het vast: de culturele 
avonden in het Pintohuis 
vinden plaats elke derde 
dinsdag van de maand om 20 
uur. U bent van harte 
welkom. 

Internationaal 
Folkloristisch 
Danstheater 
Vrijdag 6 april, 19.30 u in de 
Krakeling ( tel. 6245123): 
Jeugdvoorstelling:
Niëllo, dansen van liefde en 
leven.
In Niëllo, dansen van liefde en 
leven versmelten allerlei dans-
stijlen, culturen en choreo-
grafi eën uit het heden en het 
verleden tot één bijzondere 
voorstelling. Op zichzelf 
staande dansen worden, 
samen met muziek, variété en 
beeldende theatervormen, 
aan elkaar gesmeed tot een 
nieuw geheel. Daarom draagt 
de productie de titel Niëllo. 
Deze Italiaanse term staat 
voor een techniek in de edel-
smeedkunst waarbij twee 
verschillende metalen tot 
één, nog mooier, geheel 
worden geslagen, zonder dat 
ze hun eigenheid verliezen.

Mozes & Aaronkerk
Waterlooplein 205   tel 
6221305
CONCERT
6 april  Goede Vrijdag 15.00 
uur   Collegium Amisfurtense 
o.l.v. Simon Groot.  Oude 
muziek voor Goede Vrijdag.  

Johannes Passion van 
Orlando di Lasso (1532 - 
1594) en Lamentationes van 
Petit Jean De Latre (1510 - 
1569) 

TENTOONSTELLING:
18 - 22 april  woensdag t/m 
zondag 12.00 - 17.00 uur  (18 
april 12.00 - 15.00 uur) 
Amsterdamse Zondagsschil-
ders, centrum voor Beeldende 
Kunst te Amsterdam  Jaar-
lijkse overzichtstentoonstel-
ling schilderijen, tekeningen, 
grafi sch werk en beeldhouw-
werk in diverse materialen en 
technieken. Info www.dezon-
dagsschilders.nl. Toegang vrij.

Het Bethanienklooster 
Barndesteeg 6B   tel 6250078 
Elke vrijdag 12.30 uur gratis 
lunchconcert door studenten 
van het Conservatorium van 
Amsterdam

CONCERTEN (niet gratis):
zo 1 april 2007, 15.00 u De 
Van Swieten Society
Sieben Letzte Worte - Joseph 
Haydn
zo 8 april 2007, 15.00 u 
Amsterdam Bridge Ensemble
Confronterende stemmen uit 
Rusland
gast: Valérie Guillorit – 
sopraan
ma 9 april 2007, 20.15 u
Stabat Mater - G. Pergolesi
za 14 april 2007, 20,15 u
Italiaanse liederen en opera-
aria’s van Bellini, Rossini, 
Verdi, Puccini
zo 15 april 2007, 15.30 u Jazz 
at the Monastery: Olthuis & 
van Veenendaal en The 
Mysterie of Guests  Greetje 
Bijma
zo 29 april 2007, 15.00 u Serie 
leden van het Koninklijk 
Concertgebouworkest: Des 
Knaben Wunderhorn
werken van onder andere 
Schumann, Dukas en Brahms
zo 6 mei 2007, 15.00 u Young 
Professionals in Music: Trio 
Lurra
Met werken van onder andere 
Ton de Leeuw
zo 13 mei 2007, 15.30 u Jazz 

at the Monastery: Olthuis & 
van Veenendaal en The 
Mysterie of Guests  Wilbert de 
Joode
zo 20 mei 2007, 15.00 u 
Amsterdam Bridge Ensemble
Frank Bridge & Benjamin 
Britten
gasten: Pauline Oostenrijk – 
hobo, Francien Schatborn – 
altviool
zo 3 juni 2007, 15.00 u Trio 
Suleika Jubileert!
Zomerlicht  Met werken van 
Debussy, Fauré en Ravel

Amsterdams 
Marionettentheater 
Nieuwe Jonkerstraat 8, tel 
6208027
Het Luchtkasteel, 
opéra-comique van Jacques 
Offenbach
ma. 9 apr. 12.30 uur  Tweede 
Paasdag: Operalunch
zo. 22 apr. 15.00 uur
za. 28 apr. 15.00 uur
zo. 6 mei 15.00 uur
zo. 13 mei 15.00 uur

Compagnietheater 
Kloveniersburgwal 50   
Tel 5205320

Toneelgroep Amsterdam 
Tragedie  Honden plegen 
geen zelfmoord
Een nieuwe theatertekst van 
Gerardjan Rijnders. T/m 14 
april 07 alleen te zien in het 
Compagnietheater in 
Amsterdam, aanvang 20.30 
uur.
De voorstelling toont hoe de 
moderne mens zich terug-
trekt in zijn eigen veilige 
omgeving en zich niets meer 
aantrekt van de wereld om 
hem heen.Tragedie is een 
muzikale voorstelling over 
eenzaamheid en sterven, over 
de troostende werking van 
een vrouw uit Moldavië die 
de daklozenkrant verkoopt, 
over een hond die zelfmoord 
pleegt, over dromen en 
gecensureerde fantasieën.
Tekst en regie Gerardjan 
Rijnders, Dramaturgie Janine 
Brogt, Scenografi e Marc 
Warning, Met Kitty Courbois, 
Jacob Derwig, Renée Fokker, 
Roeland Fernhout, Fred 
Goessens, Marieke Heebink, 
Fedja van Huêt, Celia Nufaar, 
Gunilla Verbeke en Benjamin 
de Wit 

Johannes Passion van at the Monastery: Olthuis & 
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Met goeddoen heb ik weinig op.
Mijn giro voor de synagoge
werd prompt teruggestort. Mijn misjpoge
weet dit aan mijn stomme kop.

Een schenking voor het regenwoud
kwam goed terecht maar ’t fraaie boek
dat mij was toegezegd bleef zoek.
Nu was de collectant eens fout.

Natuurbehoud belde mij op
voor een bedrag of lidmaatschap.
Plagend vroeg ik voor de grap:
waarom geen immigratiestop?

Dat helpt pas goed want iedereen
wil huis en auto en dat kost
weiland en boom. Holland ontbost
en van de grutto’s blijft er geen.

Na een kwartier haakte ik af.
Men was te politiek correct.
Toch hoop ik nog dat ons gesprek
Natuurbehoud te denken gaf.

‘k Heb dus met goeddoen weinig op
maar zwichtte van de zomer toch
voor een verschoppeling die nog
zwarter was dan Pijpje Drop.

Hij zwierf wat rond zonder een dak
boven zijn kop en praatte niet.
Geen traan die zijn droef lot verried.
Hij pikte wèl, de schobbejak.

Karel (zo doopte ik mijn jonge vrind)
at mij de oren van het hoofd:
aardappels, vlees –rauw of gestoofd—
daar ging hij woest voor door het lint.

Van peuken was hij ook niet vies.
Die jatte hij vaak razendsnel
de asbak uit, brandend en wel.
Hij was zeer gul met poep en pies.

Zó goeddoen hield ik amper vol.
‘k Heb maar de Toevlucht opgebeld
en Kareltje daar aangemeld.
Hij at nu daar zijn buikje bol.

Met kittekat want zulk voer zou
het best zijn voor een jonge kauw.
Onlangs liet men het beestje los.
Hij vloog naar’t Afrikaanse bos.

   Janus Bonkhoofd
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